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INTRODUCERE 

 
Dreptul la libertate și siguranță, în sensul art. 5 al Convenției Europene a Drepturilor 
Omului (CEDO), cât și art. 9 al Pactului Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind 
drepturile civile și politice este recunoscut oricărei persoane. Jurisprudenţa Curții Eu-
ropene a Drepturilor Omului (CtEDO) pe marginea art. 5 CEDO în cauzele moldoveneşti, 
demonstrează că cele mai multe probleme sistemice în justiţia penală, care duc la încăl-
carea repetată a articolului 5 din CEDO, ţin de etapa prejudiciară a procesului penal.  
Studiul „Analiza necesităților pentru reglementarea arestului și reținerii de către poli-
ție”1 a reconfirmat necesitatea revizuirii cadrului normativ, inclusiv prin dezvoltarea 
unor noi Proceduri Standard de Operare (PSO) prietenoase drepturilor omului. În 2017, 
FSM a inițiat crearea unui grup de lucru compus din reprezentanți ai MAI și IGP care a 
elaborat trei PSO pentru reglementarea procesului de reținere, escortare și deținere în 
izolatoarele de detenție preventivă a poliției. În anul 2019 au fost aprobate PSO privind 
modul de asigurare a asistenței medicale persoanelor aflate în detenție provizorie și PSO 
privind asigurarea dreptului la interpret.  
Ghidul este structurat în 3 capitole de bază, care descriu procedurile necesare de a fi 
urmate la: A) Reținere, B)Escortare, C)Deținere. 
Conținutul practic al Ghidului va ajuta polițiștii în întreprinderea acțiunilor începând cu 
luarea deciziei de reținere și până la eliberarea persoanei. Ghidul se referă la următoa-
rele acțiuni ale colaboratorilor de poliție în cadrul instituției reținerii:   

 Asigurarea eficientă a drepturilor persoanei reținute și plasate în custodia poliției 
la: asistența din partea unui avocat, informații privind motivele reținerii, păstra-
rea tăcerii, accesul la informație (actele din dosar), înștiințarea rudelor sau altor 
persoane, asistență și examinare medicală, interpretare și traducere;  

 Reținerea în stradă (penală și contravențională);  
 Escortarea la Inspectoratul de Poliție sau Inspectoratul de Detenție Provizorie. 

Anexele Ghidului includ toate PSO şi regulamentele relevante activităţii poliţieneşti în 
vigoare, comentarii desfășurate şi studii de caz bazate pe standardele internaţionale în 
domeniul drepturile omului. 
  

                                                           
1http://soros.md/files/publications/documents/Report_on_needs_assessment_for_regulating_police_apprehen-
sion_and_arest.pdf 
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ABREVIERI 
 

alin.  – aliniat 
art.  – articol 
CC  – Codul contravențional  
CEDO  – Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
CP  – Codul penal al Republicii Moldova 
CPP  – Codul de procedură penală al Republicii Moldova 
CPT  – Comitetul european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamen-

telor inumane sau degradante 
CSM  – Consiliul Superior al Magistraturii 
CtEDO  – Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
CSJ  – Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova 
HG  – Hotărîrea Guvernului 
HP  – Hotărîrea Parlamentului  
IGP  – Inspectoratul General al Poliției  
IP  – Inspectoratul de Poliție 
MAI  – Ministerul Afacerilor Interne 
MO  – Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
ONU  – Organizația Națiunilor Unite 
PSO  – Proceduri Standard de Operare 
SARS-CoV-2  – denumirea coronavirusului care a provocat pandemia de la începutul anului 

2020 
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REȚINEREA 
A. Standarde generale 

Libertatea și siguranța persoanei 
Dreptul la libertate și siguranță vizează protejarea libertății fizice a persoanei împotriva 
oricărei arestări sau detenții arbitrare ori abuzive. Constituţia Republicii Moldova ga-
rantează cetăţenilor posibilitatea de a se bucura de libertate și, totodată, asigură securi-
tatea juridică, protecţia, apărarea acestora în raporturile lor cu autorităţile statului.  
Dreptul la inviolabilitate a persoanei reprezintă și setul de garanții de a fi reținut, urmă-
rit sau pedepsit ilegal.   
Potrivit art. 25 din Constituţia Republicii Moldova, libertatea individuală privește drep-
tul persoanei de a nu fi percheziţionată, reţinută sau arestată decât în cazurile și con-
form procedurii prevăzute de lege, iar siguranţa persoanei exprimă un sistem de reguli 
ce vizează protecţia persoanei prin legalitatea măsurilor și sancţiunilor ce pot fi dispuse. 

Art. 25 – Constituția Republicii Moldova 
 
Libertatea individuală și siguranţa persoanei 
„(1) Libertatea individuală și siguranţa persoanei sunt inviolabile. 
(2) Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în 
cazurile și cu procedura prevăzute de lege. 
(3) Reţinerea nu poate depăși 72 de ore. 
(4) Arestarea se face în temeiul unui mandat, emis de judecător, pentru o durată de 
cel mult 30 de zile. Asupra legalităţii mandatului se poate depune recurs, în condiţiile 
legii, în instanţa judecătorească ierarhic superioară. Termenul arestării poate fi pre-
lungit numai de către judecător sau de către instanţa judecătorească, în condiţiile legii, 
cel mult până la 12 luni. 
(5) Celui reţinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoștinţă motivele reţinerii sau ale 
arestării, iar învinuirea – în cel mai scurt termen; motivele reţinerii și învinuirea se 
aduc la cunoștinţă numai în 
prezenţa unui avocat, ales sau numit din oficiu. 
(6) Eliberarea celui reţinut sau arestat este obligatorie dacă motivele reţinerii sau 
arestării au dispărut.“ 

 
Prevederile art. 25 din Constituție reflectă prevederile art. 3 din Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului, art. 9 din Pactul cu privire la drepturile civile și politice și art. 5 din 
CEDO.  
Textul Convenției este de o importanță deosebită datorită competenței specifice a 
CtEDO, care deține rolul de observator și examinează cauzele în care este invocată în-
călcarea art. 5 din Convenție de către stat. CEDO definește și situațiille în care acest drept 
poate fi limitat prin exercițiul puterii coercitive a statului și a elabora condițiile care tre-
buie observate pentru ca exercitarea acestei puteri să se încadreze în limitele legii.  
Reieșind din prevederile art. 5 CEDO, nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu ex-
cepţia următoarelor cazuri și potrivit căilor legale:  
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a. dacă este deţinut legal pe baza condamnării pronunţate de către un tribunal com-
petent;  

b. dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei deţineri legale pentru nesupunerea 
la o hotărîre pronunţată, conform legii, de către un tribunal ori în vederea garan-
tării executării unei obligaţii prevăzute de lege;  

c. dacă a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare 
competente, atunci cînd există motive verosimile de a bănui că a săvârșit o in-
fracţiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împie-
dica să săvârșească o infracţiune sau să fugă după săvârșirea acesteia; dacă este 
vorba de detenţia legală a unui minor, hotărâtă pentru educaţia sa sub suprave-
ghere sau despre detenţia sa legală, în scopul aducerii sale în faţa autorităţii com-
petente;  

d. dacă este vorba despre detenţia legală a unei persoane susceptibile să transmită 
o boală contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui 
vagabond;  

e. dacă este vorba despre arestarea sau detenţia legală a unei persoane pentru a o 
împiedica să pătrundă în mod ilegal pe teritoriu sau împotriva căreia se află în 
curs o procedură de expulzare ori de extrădare. 

Prevederile art. 5 din Convenție se completează cu cele cuprinse în art. 1 din Protocolul 
nr. 4, potrivit căruia nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv că 
nu este în măsură să execute o obligație contractuală. 
În cazul unor atitudini delicvente, autorităţile publice sunt îndreptăţite să ia măsuri care 
afectează grav libertatea individuală: percheziţionarea, reţinerea, arestarea și, în sfârșit, 
aplicarea unei pedepse, însă detenţia persoanelor care sunt în așteptarea pronunţării 
sentinţei nu trebuie să constituie o regulă.  
În același timp, privarea de libertate individuală prin închisoare este una din cele mai 
răspândite metode utilizate de stat pentru a combate criminalitatea și a menține securi-
tatea internă. Prevederile alin. (2)-(6) din art. 25 al Constituției enumeră condițiile esen-
țiale care trebuie respectate în procesul de urmărire penală și conține elementele de 
bază pentru determinarea legalității actului care privează de libertate individul: legali-
tatea, comunicarea motivelor reținerii, momentul comunicării. 
Comunicarea motivelor reținerii2 – statul, prin reprezentanții săi, este obligat să 
aducă la cunoștința persoanei reținute motivele reținerii sau arestului, indiferent de fap-
tul dacă persoana reținută sau arestată a solicitat acest lucru. 
Legalitatea – limitarea libertății persoanei se realizează conform legii, în baza unui 
mandat emis de judecător. Legea servește ca bază normativă pentru limitarea libertății 
individuale și este accesibilă tuturor persoanelor. Având în vedere severitatea deciziei 
privind privarea de libertate, legiuitorul a prevăzut un mecanism de contestare a legali-
tății acesteia în instanța judecătorească ierarhic superioară. 
Momentul comunicării3 – statul, prin reprezentanții săi, este obligat să informeze în-
dată persoana despre motivele reținerii sau arestului. Astfel, Codul de procedură penală 

                                                           
2 Articolul 11 alin. (5) CPP 
3 Articolul 166 alin. (5) și art. 167 alin. (1) CPP 
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2 Articolul 11 alin. (5) CPP 
3 Articolul 166 alin. (5) și art. 167 alin. (1) CPP 
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stabilește durata maximă a unei rețineri – 72 de ore și durata maximă în care persoana 
bănuită trebuie să fie informată despre motivele reținerii – 3 ore din momentul reținerii. 
Mai multe autorități publice sunt abilitate cu competenţe de a reţine persoana și de a-i 
cere un anumit comportament pe perioada aflării în custodia sa, la rândul său având și 
un set de responsabilităţi clare faţă de reţinut. Astfel, potrivit legislației procesual-pe-
nale, organul de urmărire penală – ofiţerul de urmărire penală din MAI și alți subiecți – 
au dreptul să reţină persoana, dacă există o bănuială rezonabilă privind săvîrșirea unei 
infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 
un an, numai în cazurile expres prevăzute de lege4:  

 dacă aceasta a fost prinsă în flagrant delict; dacă martorul ocular, inclusiv victima, 
indică direct că anume această persoană a săvârșit infracţiunea;  

 dacă pe corpul sau pe hainele persoanei, la domiciliul ei ori în unitatea ei de tran-
sport sunt descoperite urme evidente ale infracţiunii;  

 dacă la locul săvârșirii infracțiunii sunt descoperite urmele lăsate de către această 
persoană. 

 dacă aceasta a încercat să se ascundă ori nu i s-a putut constata identitatea.  
În cazul reţinerii minorului, persoana care efectuează urmărirea penală este obligată să 
comunice imediat aceasta procurorului și părinţilor minorului sau persoanelor care îi 
înlocuiesc (părinţii adoptivi, tutorii sau curatorii)5. 
Dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentelor inumane și degradante 
Plasarea persoanelor reținute are loc doar prin dispoziția unei autorități ce desfășoară 
o activitate în interes public și doar în locuri special amenajate.  
Existența locurilor de detenție și dezvoltarea societăților în care aceste locuri au fost 
înființate a determinat necesitatea ca organismele independente să aibă posibilitatea de 
a le vizita inopinat, fără un anunț prealabil. În acest fel, societățile democratice își recon-
firmă deschiderea față de ideea transparenței în activitatea organelor cu competențe de 
a decide asupra libertății individului.  
Aceste organisme realizează și sarcina mecanismelor de autoevaluare și control asupra le-
galității detenției persoanelor aflate în custodia statului. În conformitate cu prevederile art. 
4 din Protocolul Opţional la Convenţia împotriva Torturii și a Pedepselor sau Tratamente-
lor Inumane sau Degradante adoptat la 18 decembrie 2002 în cadrul celei de-a cincizeci și 
șaptea sesiuni a Adunării Generale a Naţiunilor Unite prin rezoluţia A/RES/57/199, „priva-
rea de libertate înseamnă orice formă de detenţie sau închisoare, sau plasarea unei per-
soane într-un mediu public sau privat de reţinere din care nu îi este permis să plece după 
voia sa, prin ordinul oricărei autorităţi judiciare, administrative sau de altă natură.“ 
La nivel național, prin adoptarea Legii nr. 52 din 03 aprilie 2014, Republica Moldova a 
înființat Mecanismul Național de Prevenire a Torturii ce a luat forma unui Consiliu creat 
de Avocatul Poporului, constituit din 7 membri, prevăzut cu buget – parte a bugetului 
Oficiului Avocatului Poporului. 
Pe lângă reglementarea legală a condițiilor și temeiurilor rețineriii, statul este obligat să 
asigure condiţii minime de detenţie pentru persoanele reținute. La nivel internațional 
                                                           
4 Articolul 166 CPP 
5 Articolul 167 alin. (3) CPP 
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au fost adoptate mai multe standarde internaționale în materia obligațiilor statului față 
de persoana aflată în custodia sa în ceea ce privește condițiile minime de detenție. Con-
dițiile de detenție urmează să fie asigurate inclusiv în spațiile de detenție din subordinea 
poliției (Izolatoare de detenție provizorie). 
Alături de mecanismele ONU, există o serie de mecanisme regionale care au formulat 
standarde proprii. La nivel european, cele mai relevante din domeniul vizat sunt: CEDO 
art. 3 și art. 5 (în vigoare pentru Republica Moldova din 12 septembrie 1997), în baza 
căreia a fost înființată CtEDO. Curtea s-a expus pe un număr impunător de cauze ce țin 
de interzicerea torturii și dreptul la libertate și siguranță (pentru mai multe informații 
accesați www.echr.coe.int); 
Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inu-
mane sau degradante (în vigoare pentru Republica Moldova din 1 februarie 1998) nu 
stabilește anumite drepturi materiale, dar creează Comitetul european pentru preveni-
rea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT).. 
Membrii CPT sunt experţi independenţi și imparţiali, cu experienţă în diferite domenii, 
incluzând avocaţi, medici și specialiști în domeniul penitenciarelor sau al poliţiei. Comite-
tul de Miniștri al Consiliului Europei alege un membru pentru fiecare ţară. Membrul CPT 
acţionează în nume propriu (adică nu reprezintă statul pentru care a fost ales). Pentru 
garantarea în și mai mare măsură a independenţei, membrii nu vizitează statele pentru 
care au fost aleși. În câteva din Rapoartele Generale, CPT a descris o parte dintre elemen-
tele esențiale pe care le urmărește atunci când efectuează vizite în locurile în care oamenii 
sunt privați de libertate. În acest fel, Comitetul dă o indicație clară autorităților naționale 
privind opinia sa asupra modului în care ar trebui să fie tratate persoanele private de li-
bertate. Toate aceste elemente au fost compilate într-un document cunoscut sub denumi-
rea de NORMELE CPT, care conţine ansamblul capitolelor consacrate problemelor de 
fond: custodia poliției, penitenciarele, instituțiile de psihiatrie, centrele pentru imigranți, 
minorii privați de libertate, femeile private de libertate, combaterea impunității, arme cu 
descărcare electrică. (http://www. cpt.coe.int/lang/rom/rom-standards.pdf). 
Potrivit Normelor CPT, custodia poliţiei este, în principiu, de durată relativ scurtă. În con-
secinţă, condiţiile fizice de detenţie din arestul poliţiei nu pot să fie la fel de bune ca cele din 
alte locuri de detenţie, în care persoanele pot fi reţinute pe perioade mai lungi de timp. În 
orice caz, trebuie îndeplinite anumite condiții materiale elementare. Toate celulele trebuie 
să aibă dimensiuni rezonabile pentru numărul de persoane pe care le adăpostesc, o ilumi-
nare adecvată (de exemplu: suficientă lumină pentru a putea citi, cu excepţia perioadelor 
de somn) și ventilare. Este de preferat ca celulele să aibă lumină naturală. Celulele ar mai 
trebui dotate cu mobilă adecvată pentru odihnă (de exemplu: un scaun fixat sau o bancă), 
iar persoanelor obligate să rămână peste noapte în custodie trebuie să li se pună la dispo-
ziţie saltele și paturi curate. Întrebarea referitoare la ce înseamnă condiții rezonabile pen-
tru o celulă a poliţiei (sau pentru alt tip de locuire pentru deţinut) este o chestiune dificilă. 
Când se face o asemenea analiză, trebuie luaţi în considerare mai mulţi factori. În orice caz, 
delegaţiile CPT-ului simt nevoia stabilirii unor principii generale în domeniu. 
Alte chestiuni (un nivel ce trebuie atins și nu un standard minim) sunt discutate atunci 
când de poliţie se pune la dispoziție o celulă pentru o singură persoană, fiind deţinută în 
aceasta mai mult de câteva ore: suprafaţa de 7 m2, avînd cel puţin 2 m între pereţii late-
rali și 2,5 m între pardoseală și plafon. Persoanelor din custodie trebuie să li se permită 
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satisfacerea necesităților naturale la momentul dorit în condiții decente și de igienă, să 
li se creeze condiții adecvate de spălare. Trebuie să li se dea mâncare la ore potrivite, 
incluzându-se cel puțin o masă completă în fiecare zi.  
Jurisprudența CtEDO 
CtEDO a condamnat Republica Moldova în repetate rânduri pentru încălcarea dreptului la 
libertate și siguranță, demonstrată prin lipsa motivelor relevante și suficiente pentru ares-
tare sau prelungirea arestului preventiv, detenție ilegală, detenție ilegală într-un spital de psi-
hiatrie, afectarea dreptului la apărare în contextul contestării detenției preventive, ingerința 
în dreptul de a comunica cu avocatul în condiții de confidențialitate, lipsa accesului la mate-
rialele dosarului în baza căruia a fost dispusă arestarea preventivă, refuzul instanței judecă-
torești de a audia martorul, nerespectarea cerinței egalității armelor și a contradictorialității. 

Hotărâri CtEDO relevante pronunțate în cazurile contra Republicii Moldova 
 

 Cauza Becciev contra Moldovei, hotărîrea din 4 ianuarie 2006 
 Cauza Boicenco contra Moldovei, hotărîrea din 11 octombrie 2006 
 Cauza David contra Moldovei, hotărîrea din 27 februarie 2008 
 Cauza Gorea contra Moldovei, hotărîrea din 17 octombrie 2010 
 Cauza Modîrcă contra Moldovei, hotărîrea din 10 august 2007 
 Cauza Țurcan și Țurcan contra Moldovei, hotărîrea din 23 ianuarie 2008 
 Cauza Mușuc contra Moldovei, hotărîrea din 2 februarie 2008 
 Cauza Paladi contra Moldovei, hotărîrea din 10 martie 2009 
 Cauza Gorobeț contra Moldovei, hotărîrea din 11 octombrie 2011 
 Cauza Tripăduș contra Moldovei, hotărîrea din 22 aprilie 2014 
 Cauza Veretco împotriva Moldovei, hotărîrea din 7 aprilie 2015 

 
Documente de referință: 

1. Codul penal al Republicii Moldova; 
2. Codul de procedura penală al Republicii Moldova; 
3. Codul contravențional al Republicii Moldova; 
4. Legea nr.320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului: 
5. Legea nr.218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloa-

celor speciale și a armelor de foc; 
6. Hotărârea Guvernului nr.474 din 19.06.2014 privind aprobarea Nomenclatoru-

lui mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc și al munițiilor aferente, pre-
cum și a regulilor de aplicare a acestora; 

7. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, 
Roma, 04.11.1950; 

8. Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20.10.2010 
privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale; 

9. Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
22.05.2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale; 

10. Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22.10.2013 
privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al pro-
cedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană 
terţă să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu per-
soane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate; 
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11. Directiva 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 09.03.2016 
privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a drep-
tului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale; 

12. Ordinul MAI nr.284 din 19.09.2016 privind desfășurarea unor activități în ca-
drul MAI și a instituțiilor subordonate, pentru îmbunătățirea respectării drep-
turilor și garanțiilor procesuale ale persoanelor reținute în custodia poliției; 

13. Ordinul MAI nr.192 din 29.06.2016 privind desfășurarea unor activități în ca-
drul MAI pentru realizarea prevederilor Acordului de colaborare semnat între 
MAI, IGP și Fundația Soros-Moldova; 

14. Raportul CPT aferent vizitei efectuate în instituțiile Republicii Moldova în peri-
oada 14-25 septembrie 2015, întocmit în anul 2016; 

15. Rapoartele Mecanismului Național de Prevenire a torturii efectuate în 2017 pri-
vind condițiile de detenție din Izolatoarele de Detenție Preventivă; 

16. Ordinul interinstituțional nr.77 din 31.12.2013 pentru aprobarea Regulamen-
tului cu privire la procedura de identificare, înregistrare și raportare a pretin-
selor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant (M.O.nr.147-151, 
art.nr.745). 

 
B. Reținerea – terminologie generală 

Reţinerea este privarea de libertate a persoanei, pe o perioadă scurtă de timp, dar nu 
mai mult de 72 de ore, în locurile şi în condiţiile stabilite prin lege6. 
Reţinerea reprezintă o privare de libertate a unei persoane, pe o perioadă scurtă de 
timp, care se aplică până la luarea deciziei cu privire la aplicarea măsurii preventive sau 
a deciziei cu privire la aplicarea unei sancţiuni sau a altor măsuri prevăzute de lege (de 
ex. expulzarea străinilor)7. 
 

Nota bene: 
Se consideră privare de libertate orice situaţie în care o persoană nu poate să se de-
plaseze liber fie din cauză că i-a fost aplicată forţa în acest sens (de ex. închiderea într-
o celulă etc.), fie în virtutea unei obligaţii legale de a se supune unor indicaţii făcute de 
un reprezentant al statului (de ex. ordonarea de către un poliţist de a nu părăsi un loc 
sau de a merge într-un loc anume). 

 
Extrase relevante din acte normative: 
 
Codul Contravențional 
Art. 433 - Reținerea 
Reţinerea constă în limitarea de scurtă durată a libertăţii persoanei fizice. 

 
Codul de Procedură Penală 
Art. 6 - Termeni şi expresii utilizate în prezentul cod 
Reţinere – măsură luată de organul competent de a priva de libertate o persoană pe 
un termen de până la 72 de ore; 

                                                           
6 Constituţia Republicii Moldova, art. 25 alin. (3); Codul de Procedură Penală (Legea nr. 122 din 14 martie 2003), 
art. 6, pct. 40) şi art. 165 alin. (1). 
7 Cercetare cu privire la instituţia reţinerii în Republica Moldova. Fundaţia Soros-Moldova, 2011, p. 5, http://so-
ros.md/publication/2011-06-09 



12 

Art. 165 - Noţiunea de reţinere 
(1) Constituie reţinere privarea persoanei de libertate, pe o perioadă scurtă de timp, 
dar nu mai mult de 72 de ore, în locurile şi în condiţiile stabilite prin lege. 

 
Prin reţinere, se înţelege oprirea unei persoane, împiedicarea ei de a se deplasa potrivit 
propriei voinţe. Este, așadar, o reţinere fizică (reţinere de fapt). În materia pe care o 
analizăm, ulterior opririi, persoana trece în custodia totală a factorului de decizie care a 
privat-o de libertate, după care este adusă/escortată la organul de urmărire penală sau 
procuror. Pentru realizarea reţinerii, uneori se impune aplicarea unor măsuri de inter-
venţie fizică, inclusiv prin folosirea armei din dotare. 
Reținerea este o măsură ce nu suferă amânare, având ca scop verificarea implicării acelei 
persoane cu privire la săvârșirea unei infracţiuni. Această măsură poate fi dispusă doar la 
momentul potrivit și oportun, imediat după ce apare temeiul formal legal, nefiind pasibilă 
de realizat mult mai târziu. Or, dacă în prezenţa temeiurilor legale nu a fost pusă imediat în 
aplicare reţinerea, rezultă că, astfel, factorul de decizie, organele de constatare, de urmărire 
penală, sau procurorul, a renunţat expres și definitiv la această măsură; de altfel, principiile 
securităţii raporturilor juridice, siguranţei, clarităţii și previzibilităţii legale nu mai permit 
a reveni ulterior la reţinere decât în cazul în care apar temeiuri și motive noi. 
Reţinerea este pasibilă de realizare preponderent în faza iniţială, imediat după comiterea 
infracţiunii, atunci când încă multe circumstanţe nu sunt clare, și, ca atare, este afectată 
de posibile erori. Or, odată ce formal apare vreun temei legal, organul de urmărire penală 
sau organul de constatare, sunt îndreptăţiţi să reţină persoana care a fost prinsă în fla-
grant delict sau la care martorul ocular, inclusiv victima, indică direct că a săvârșit in-
fracţiunea, fie că pe corpul sau pe hainele persoanei, la domiciliul ori în unitatea ei de 
transport sunt descoperite urme evidente ale infracţiunii ori dacă la locul săvârșirii in-
fracţiunii sunt descoperite urmele lăsate de către această persoană. Fiecare dintre aceste 
elemente, în parte, în mod obiectiv și relativ indubitabil, denotă o bănuială rezonabilă că 
persoana cu pricina are atribuţie directă la comiterea infracţiunii, justificând și motivând 
posibilitatea aplicării reţinerii. De aceea, reţinerea poate fi realizată doar imediat după ce 
a apărut unul sau mai multe temeiuri din cele enunţate în lege, chiar şi pentru a verifica, 
prin probe şi obiectiv, atitudinea bănuitului la comiterea infracţiunii ce se incriminează. 
Mai există forme de reţinere, cu o altă natură juridică decât cea tratată în prezentul Ghid. 
Este vorba de reţinerea persoanelor: aflate în căutare; în privința cărora a fost emis 
mandat de arest; în privința cărora organul de urmărire penală sau procurorul a emis o 
ordonanță de reținere; reținerea făptuitorului de către organul de constatare. 
 

C. Reținerea - etape procesuale 
Subiecții care pot fi reținuți 

Reținerea contravențională 
În sensul legislației Republicii Moldova, orice persoană fizică (indiferent, dacă e cetățean 
al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid) poate fi reţinută de către poliţie, dacă 
sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege. Codul contravenţional nu enumeră categori-
ile de persoane care pot fi reţinute, însă din sensul art. 433 reiese că poate fi reţinută 
doar persoana în privinţa căreia există o bănuială rezonabilă că a fost comisă o contra-
venţie, deși codul nu utilizează termenul de „bănuială rezonabilă”. 
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În temeiul prevederilor art. 433 CC, reținerea contravențională se aplică în cazul: 
1) contravențiilor flagrante pentru care prezentul cod prevede sancțiunea arestului 

contravențional; 
2) imposibilității identificării persoanei în a cărei privinţă este pornit proces contra-

venţional dacă au fost epuizate toate măsurile de identificare; 
3) executării hotărârii instanței de judecată privind expulzarea persoanei; 
4) încălcării regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră sau a regi-

mului punctelor de trecere a frontierei de stat. 
Reținerea contravențională nu poate fi aplicată în alte cazuri.  
Pornind de la prevederile art. 433 CC, în coroborare cu celelalte norme contravențio-
nale, rezultă că reţinerea contravențională poate fi aplicată în cazul comiterii flagrante 
a următoarelor contravenții: 

1) participarea la întrunire cu deținerea substanțelor explozive, a oricăror substanțe 
interzise a altor obiecte ce pot pune în pericol viața ori sănătatea oamenilor (art. 
67, alin. (4));  

2) vătămarea integrității corporale (art. 78); violența în familie (art. 78/1);  
3) acte de persecuţie (art. 78/2);  
4) conducerea vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool, predarea condu-

cerii lui către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool sau 
de alte substanţe (art. 233, alin. (3) şi (4));  

5) încălcarea regulilor de traversare a liniei de cale ferată (art. 237); 
6)  părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier (art. 243); împiedicarea ac-

tivităţii în cadrul executării silite a obligaţiei vamale (art. 287/2, alin. (2));  
7) neexecutarea ordinului de restricţie de urgenţă (art. 318/1);  
8) încălcarea regulilor de aflare în custodie publică (art. 334/1);  
9) ultragierea colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept, opunerea 

de rezistenţă (art. 353, alin. (2)); 
Reținerea penală 
În sensul legislației Republicii Moldova, orice persoană fizică (indiferent, dacă e cetățean 
al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid) poate fi reţinută de către poliţie, dacă 
sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege (similar ca și în cazurile contravenționale). 
În conformitate cu prevederile art. 165 alin. (2) CPP, pot fi reținute: 

1) persoanele bănuite de săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pe-
deapsa cu închisoare pe un termen mai mare de un an; 

2) învinuitul, inculpatul care încalcă condiţiile măsurilor preventive neprivative 
de libertate, luate în privinţa lui, precum şi ordonanţa de protecţie în cazul vio-
lenţei în familie, dacă infracţiunea se pedepseşte cu închisoare; 

3) condamnaţii în privinţa cărora au fost adoptate hotărâri de anulare a condam-
nării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei sau de anulare a liberării 
condiţionate de pedeapsă înainte de termen. 

Reținerea penală nu poate fi aplicată în alte cazuri. 
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Nu pot fi reținuți: 
1) minorii care nu au atins vârsta răspunderii penale. Per a contrario, minorii care 

au atins vârsta răspunderii penale pot fi reținuți doar în cazuri excepţionale când 
au fost săvârşite infracţiuni grave cu aplicarea violenţei, deosebit de grave sau 
excepţional de grave (art. 477 alin. (2) CPP). 

2) Deputații, cu excepția cazurilor de infracțiune flagrantă (art. 70 alin. (3) din Con-
stituție).  

3) Judecătorii, cu excepția infracțiunilor flagrante (art. 19 alin. (5) din Legea nr. 544 
din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.   

4) Judecătorii Curții Constituționale, cu excepția infracțiunilor flagrante (art. 10 din 
Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995).  

5) Președintele Republicii Moldova se bucură de imunitate (art. 81 alin. (2) din Con-
stituție).  

6) Ofițerul de informație în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu (art. 62 din Legea 
privind statutul ofițerului de informații și securitate nr. 170 din 19.07.2007).   

7) Ambasadorii (agenții diplomatici), care se bucură de imunitate (art. 31 din Con-
venția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice din 18.04.1961, în vigoare 
pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993).  

8) Funcționarii consulari și angajații consulari, care se bucură de imunitate doar 
pentru actele săvârșite în exercitarea funcțiilor consulare (art. 43 din Convenția 
de la Viena cu privire la relațiile consulare din 24.04.1963). 

 

Subiecții care pot reține 
De regulă, reţinerea este efectuată de către Poliţie, în special de către serviciile opera-
tive. Cu toate acestea, Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului acordă 
oricărui poliţist dreptul de a reţine persoane. Reţinerea persoanei poate fi efectuată şi 
de către reprezentanţii altor organe de urmărire penală sau de constatare, sau la solici-
tarea acestora (Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Vamal). 
Chiar dacă reţinerea este o activitate ce ţine de competenţa organelor de drept, membrii 
comunităţii se pot implica şi ei în acest proces. Astfel, oricine este în drept să prindă şi 
să aducă forţat la poliţie sau la o altă autoritate publică persoana prinsă asupra faptului 
săvârşirii unei infracţiuni sau care a încercat să se ascundă ori să fugă imediat după să-
vârşirea infracţiunii. Persoana prinsă în aceste condiţii şi adusă la poliţie este reţinută 
conform prevederilor legale sau eliberată, după caz8. 
Reținerea contravențională 
În Codul Contravențional al Republicii Moldova sunt specificați expres și exhaustiv su-
biecții care pot aplica reținerea. 
În particular, potrivit art. 433 alin. (3) CC, reţinerea se aplică de către: 

a) Poliţie; 
b) Poliţia de frontieră, în cauzele de încălcare a regimului de frontieră sau a regi-

mului punctelor de trecere a frontierei de stat; 
c) Serviciul vamal, în cazul contravenţiilor ce ţin de competenţa lui. 

                                                           
8 Ghid practic de monitorizare a drepturilor persoanelor reținute, http://www.parajurist.md/assets/site/fi-
les/Ghid_metodologic_pentru_para-juristi_actualizat_2017.pdf 
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Reținerea penală 
În legislația procesual penală a Republicii Moldova nu este specificat în mod expres și 
enumerativ cine sunt subiecții care pot reține o persoană. Analiza în sistem a normelor 
juridice în materie, permite o delimitare a subiecților reținerii în funcție de modalitățile 
acesteia: de jure (de drept) ori de facto (de fapt). 
Subiecții reținerii de jure: 

1) Organul de urmărire penală (art. 166 alin. (1) CPP); 
2) Procuror (art. 169, 170 CPP și în cazul când exercită nemijlocit urmărirea penală, 

ipoteză în care îi revin atribuțiile organului de urmărire penală, conform art. 270 
și art. 52 alin. (1) pct. 2) CPP); 

3) Instanța de judecată (art. 171 CPP); 
Nota Bene: 
Subiectul care poate aplica reținerea nu se identifică cu subiectul care dispune reținerea, 
deși în unele cazuri acești subiecți pot coincide. În concret, reținerea poate fi dispusă de:  

 organul de urmărire penală (art. 166 alin. (1) CPP); 
 procuror (art. 169, 170 CPP); 
 instanţa de judecată sau, după caz, de judecătorul de instrucţie (art. 171 CPP). 

 
Reținerea de jure a persoanei poate avea loc în baza:  

 procesului-verbal de reținere;  
 ordonanţei organului de urmărire penală;  
 încheierii instanţei de judecată. 

 
Competența organului de urmărire penală în reținerea unei persoane 
În funcție de competența atribuită prin lege (după subiect), măsura reținerii poate fi 
aplicată de către organul de urmărire penală al: 

a. Ministerului Afacerilor Interne – în cazul comiterii de către un subiect a orică-
rei infracţiuni care nu este dată prin lege în competenţa altor organe de urmărire 
penală sau este dată în competenţa lui prin ordonanţa procurorului9;  

b. Serviciului Vamal – în privinţa subiecților infracţiunilor prevăzute în art. 248 şi 
249 din Codul penal10;  

c. Centrului Național Anticorupție – în privinţa subiecților infracţiunilor prevă-
zute la art. 239–240, 243, 279 şi 324–335 din Codul penal, precum și a celor să-
vârșite în conexiune cu acestea, cu excepțiile prevăzute de lege11. 

 
În cazurile privind infracţiunile contra justiției (art. 311-316 şi 323 din Codul penal), 
urmărirea penală se efectuează de organul în a cărui competenţă se află infracţiunea în 
legătură cu care a fost pornită urmărirea penală12. 
Organul de urmărire penală efectuează reținerea de drept, în condițiile legii, dacă există 
o bănuială rezonabilă privind săvîrşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pe-
deapsa cu închisoare pe un termen mai mare de un an. 
 
                                                           
9 Articolul 266 CPP 
10 Articolul 268 CPP 
11 Articolul 269 CPP 
12 Articolul 2691 CPP 
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9 Articolul 266 CPP 
10 Articolul 268 CPP 
11 Articolul 269 CPP 
12 Articolul 2691 CPP 
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Competența procurorului în reținerea unei persoane 
Reieșind din competența stabilită prin lege, sunt cazuri când procurorii exercită nemij-
locit urmărirea penală. Astfel, potrivit art. 52 alin. (1) pct. 2) CPP în cadrul urmăririi 
penale, procurorul, în limita competenţei sale materiale şi teritoriale exercită nemijlocit 
urmărirea penală, revenindu-i atribuţiile organului de urmărire penală. În temeiul aces-
tei prevederi, procurorul va fi competent să efectueze reținerea (de drept) în ipoteza în 
care exercitarea urmăririi penale este atribuită prin lege în competența sa,  cazuri în 
care îi vor reveni atribuțiile organului de urmărire penală. 
Procurorul dispune de competență la exercitarea urmăririi penale: 
1) în cazul infracțiunilor comise de: Preşedintele ţării; deputaţi; membri ai Guvernu-
lui; judecători; procurori; ofiţeri de urmărire penală colaboratori de poliţie şi colabora-
tori ai organelor care desfăşoară activitate specială de investigaţii, în legătură cu exerci-
tarea atribuțiilor de serviciu; minori, dacă acestea sunt deosebit de grave și excepțional 
de grave; angajații Centrului Național Anticorupție, în legătură cu exercitarea atribuții-
lor de serviciu13;  
2) precum și în cazul săvârșirii următoarelor infracțiuni: a) atentatele la viața poli-
țiștilor, ofițerilor de urmărire penală, ofițerilor de informații și securitate, procurorilor, 
judecătorilor, dacă atentatul este legat de exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum și 
la viața membrilor familiilor acestora; b) infracțiuni date în competența procuraturilor 
specializate, conform prevederilor art. 2701 și 2702 CPP; c) infracțiunile prevăzute la art. 
183, 1851–1853, 223, 224, 225, 226, 227–2422, 244–2459, 24511–2462, 248–255, 257–
2611 și 262 din Codul penal; infracțiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant, 
prevăzute la art. 1661 din Codul penal14. 
3) în caz de necesitate, procurorul poate exercita personal urmărirea penală în 
orice cauză penală15. 
Procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție dispun de competență în reținerea su-
biecților infracțiunilor prevăzute la art. 1811, 1812, 2421, 2422, 324–329, 332–335 din 
Codul penal şi în cazul infracțiunilor comise cu folosirea situaţiei de serviciu, prevăzute 
la art. 190 și 191 din Codul penal, dacă au fost săvârșite de:  

a) persoane cu funcţii de demnitate publică în sensul art. 123 alin. (3) din Codul pe-
nal, cu excepția primarilor și viceprimarilor satelor și comunelor, consilierilor lo-
cali ai satelor și comunelor;  

b) funcţionari publici de conducere de nivel superior; 
c) ofiţeri de urmărire penală şi ofiţeri de investigaţii; 
d) avocaţi;  
e) executori judecătorești; 
f) administratori autorizați; 
g) persoane ce reprezintă conducerea întreprinderilor de stat și a societăților pe ac-

țiuni cu capital majoritar de stat; 
h) persoane ce reprezintă conducerea băncilor comerciale; 
i) secretarul Consiliului Suprem de Securitate, şeful Marelui Stat Major al Armatei 

Naţionale, alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Statului Major Gene-
ral al Forţelor Armate, precum şi de persoane care dețin gradul militar de general 
sau un grad special corespunzător acestuia;  

                                                           
13 Articolul 270 alin. (1) CPP 
14 Articolul 270 alin. (1) CPP 
15 Articolul 270 alin. (9) CPP 
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j) indiferent de calitatea persoanei, dacă suma de bani, valoarea bunurilor, servicii-
lor, privilegiilor, avantajelor sub orice formă şi altor foloase, pretinse, promise, 
acceptate, oferite, date sau primite, depăşesc 5000 de unităţi convenţionale sau 
dacă valoarea prejudiciului cauzat prin infracţiune depăşeşte 50000 de unităţi 
convenţionale; 

k) dacă valoarea finanţării, resurselor administrative, a donaţiilor, alocaţiilor de la 
bugetul de stat şi/sau mijloacelor din fondul electoral utilizate la săvârșirea in-
fracţiunii depăşeşte 5000 de unităţi convenţionale – în cazul infracţiunilor prevă-
zute la art. 1812 din Codul penal16. 

 
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze 
Speciale dispun de atribuții de reținere a subiecților:  

a) infracţiunilor cu caracter terorist în sensul art. 13411 din Codul penal;   
b) infracțiunilor prevăzute la art. 135–144, art. 1661 alin. (3) și (4), art. 283, 284, 

295–2952, 337–346 din Codul penal;  
c) infracţiunilor prevăzute la art. 244, 248, 249, 259–2611 din Codul penal, dacă va-

loarea prejudiciului cauzat prin infracţiune depăşeşte valoarea de 50000 de uni-
tăţi convenţionale;  

d) infracţiunilor săvîrşite de un grup criminal organizat în sensul art. 46 din Codul 
penal, al infracțiunilor deosebit de grave și excepțional de grave, cu excepția celor 
menționate la art. 2701 alin. (1) din CPP;  

e) infracțiunilor săvârșite de o organizaţie (asociație) criminală în sensul art. 47 din 
Codul penal17. 

În cazul în care organul de urmărire penală constată că urmărirea penală nu este de 
competenţa sa, el este obligat să efectueze acţiunile de urmărire penală ce nu suferă 
amânare. Procesele-verbale privind acţiunile efectuate în asemenea cazuri se anexează 
la cauza respectivă care se remite procurorului care exercită conducerea urmăririi pe-
nale pentru a o transmite organului competent. 
 
Subiecții reținerii de facto:  
Organul de constatare, cetățenii, persoanele care practică activitate particulară de de-
tectiv și de pază, precum și alți subiecți expres prevăzuți de lege.  
 
Competența organului de constatare în reținerea unei persoane 
Reținerea de facto poate fi efectuată de către organele de constatare18, adică de:  

a) Poliţie – pentru infracţiuni ce nu sunt date prin lege în competenţa altor organe 
de constatare. Potrivit art. 24 alin. (4) al Legii cu privire la activitatea Poliţiei şi 
statutul polițistului nr. 320 din 27 decembrie 2012, „fiecare poliţist, pe tot terito-
riul ţării, indiferent de funcţia pe care o deţine, de locul în care se află în timpul sau 
în afara orelor de program, în cazul în care sesizează existenţa unor circumstanţe 
sau fapte care periclitează ordinea de drept, viaţa sau sănătatea persoanelor ori 
alte valori sociale, este obligat să comunice despre aceasta celei mai apropiate sub-
diviziuni de poliţie şi să întreprindă măsurile posibile pentru prevenirea şi curma-
rea infracţiunii sau contravenţiei (…)  reţinerea şi identificarea făptuitorilor...”. 

                                                           
16 Articolul 2701 CPP 
17 Articolul 2702 alin. (1) CPP 
18 Articolul 273 alin. (1) și alin. (2) CPP 
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16 Articolul 2701 CPP 
17 Articolul 2702 alin. (1) CPP 
18 Articolul 273 alin. (1) și alin. (2) CPP 
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Obligația de reținere ale organelor de constatare ale poliţiei se atestă și în cazul 
existenței unei dispoziţii a ofiţerului de urmărire penală în acest sens19. 
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e) Serviciul de Informaţii şi Securitate – pentru infracţiuni ale căror prevenire şi 
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19 Articolul 57 alin. (2) pct. 11) CPP 
20 A se vedea și art. 42 lit. j) din Legea privind statutul ofițerului de informații și securitate nr. 170 din 19.07.2007 
21Articolul 168 alin. (3) CPP) 
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- gardianul, în timp ce execută serviciul de gardă de corp are obligația să se subordo-
neze autorităţilor şi să-şi dea concursul la îndeplinirea misiunilor ce le revin în 
reţinerea făptuitorilor, fără a încălca obligaţiile faţă de beneficiarul de gardă de corp; 

- persoana încadrată în subdiviziunile de pază internă este obligată să comunice 
imediat organelor de drept cazurile de infracţiune depistate, să reţină persoanele 
prinse în flagrant delict şi să le predea imediat organelor competente. 

Aceeași este procedura reținerii de drept și în cazul efectuării reținerilor (de fapt) de 
către subiecți speciali, cum ar fi persoanele care practică activitate particulară de detec-
tiv și de pază, garda de corp, persoanele încadrate în subdiviziunile de pază internă. 
 

Bănuiala rezonabilă în procedura penală 
Existența unei „bănuieli rezonabile” este condiția primară care face posibilă aplicarea 
reținerii, cu condiția că se cumulează cu una dintre cerințele înscrise la art. 166 CPP alin. 
(1) lit. a)-f). Prin bănuială rezonabilă se înțelege suspiciune care rezultă din existenţa 
unor fapte și/sau informaţii care ar convinge un observator obiectiv că s-a comis ori se 
pregătește comiterea unei infracţiuni imputabile unei anumite ori anumitor persoane și 
că nu există alte fapte și/sau informații care înlătură caracterul penal al faptei ori dove-
desc neimplicarea persoanei22. 
Articolul 5 § 1 lit. c) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului autorizează lipsirea 
de libertate a unei persoane doar dacă există o „bănuială rezonabilă” că această per-
soană a săvârşit o infracţiune. 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că a existat o bănuială rezonabilă de 
comitere a unei infracțiuni atunci când23: 

* la domiciliul inculpatului s-au găsit obiecte care aveau legătură cu infracţiunea 
(hot. Oral şi Atabay c. Turciei, 23 iunie 2009 §§ 24-32), când la domiciliu au fost 
găsite gloanţe, iar persoana era suspectată că acordă susținere unei grupări tero-
riste (hot. Sevk c. Turciei, 11 aprilie 2006 § 26), sau când la domiciliu au fost găsite 
arme, iar persoana era suspectată că este liderul unei grupări criminale; 

* martorii şi înscrisurile indicau prima facie asupra implicării persoanei în acțiuni 
criminale (hot. Svetoslav Hristov c. Bulgariei, 13 ianuarie 2011, § 29); 

* inculpatul a fost indicat ca autor de către alte persoane suspectate în aceeași ca-
uză, care au dat depoziţii concordante, când persoana era acuzată de tentativă de 
uzurpare a puterii, chiar dacă ultima susţinea că declaraţiile celorlalţi suspecți 
sunt false (hot. Muradverdiyev c. Azerbaijanului, 9 decembrie 2010, §§ 51-56);  

* procese-verbale întocmite de poliţişti care au asistat la comiterea faptei indicau 
asupra persoanei, când veridicitatea proceselor-verbale a fost confirmată în ca-
drul investigaţiei ulterioare (dec. Medvedev c. Rusiei, 9 septembrie 2010);   

* declaraţii ale martorilor indicau asupra persoanei, chiar dacă ulterior au fost re-
trase 3 (hot. Talat Tape c. Turciei, 21 noiembrie 2004, §§ 56-63);  

* situații când informaţii operative coroborate cu plângerea victimei indicau asu-
pra persoanei (hot. Ignatenco c. Moldovei, 8 februarie 2011, § 60).  

                                                           
22 Articolul 6 alin. (43) CPP 
23 Hotărârea explicativă a Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova despre aplicarea de către in-
stanțele judecătorești a unor prevederi ale legislației de procedură penală privind arestarea preventivă și aresta-
rea la domiciliu. 
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22 Articolul 6 alin. (43) CPP 
23 Hotărârea explicativă a Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova despre aplicarea de către in-
stanțele judecătorești a unor prevederi ale legislației de procedură penală privind arestarea preventivă și aresta-
rea la domiciliu. 

20 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că nu a existat o bănuială rezonabilă 
când24:  

* detenţia în baza acuzaţiei de participare la organizaţii de tip mafia se baza doar 
pe probe indirecte obţinute de la un informator anonim (Labita c. Italiei, 6 aprilie 
2000, §§ 156-158);  

* serviciul de informaţii susţinea, în baza informaţiilor operative nesusţinute prin 
alte probe, că persoana este implicată în trafic de arme (hot. Lazoroski c. Macedo-
niei, 8 octombrie 2009, §§ 43-49); 

* persoana a fost reţinută pentru simplul fapt că se afla în casa unei persoane bă-
nuite că este membru al unei organizaţii teroriste (hot. Ipek ş.a. c. Turciei, 3 febru-
arie 2009, § 31);  

* raportul unui poliţist menţiona că persoana mergea repede şi se uita în jur, ezi-
tând dacă să meargă acasă sau nu, atunci când acest raport nu reprezenta un do-
cument valabil care să confirme reţinerea şi la momentul reţinerii nu exista vreo 
suspiciune că persoana a comis vreo infracţiune (hot. Nechiphorok şi Yonkalo c. 
Ucrainei, 21 aprilie 2011, § 177);  

* reţinerea a avut loc în baza declaraţiilor unor martori obţinute prin constrângere 
de către organul de urmărire penală şi care nu au fost verificate preliminar (hot. 
Spetuleac c. Moldovei, 6 noiembrie 2007, §§ 75- 81); 

* reţinerea în baza acuzaţiei de diminuare a preţului unui imobil cumpărat a avut loc 
fără a exista vreo probă care să confirme diminuarea preţului sau că cumpărătorul 
a fost în cârdăşie cu vânzătorul (hot. Muşuc c. Moldovei, 6 noiembrie 2007, § 32). 

 
NB: Constatări ale CtEDO cu privire la bănuiala rezonabilă 
* În cauza Cebotari c. Moldovei – CtEDO a reiterat că, pentru ca o reţinere, în baza 

unei bănuieli rezonabile, să fie justificată în sensul articolului 5 § 1 (c), nu este ne-
cesar ca poliţia să fi obţinut probe suficiente pentru a aduce acuzaţii fie la momen-
tul reţinerii, fie în timp ce reclamantul se află în custodie (a se vedea Brogan și alții 
c. Regatului Unit, hotărâre din 29 noiembrie 1988, Seria A nr. 145-B, pp. 29-30, § 53). 
De asemenea, nu este necesar ca persoana deţinută să fie, eventual, acuzată sau 
adusă în faţa unei instanţe. Scopul urmărit prin reţinerea pentru interogare este 
desfăşurarea unei urmăriri penale prin care să fie confirmate sau infirmate bănu-
ielile care constituie temei pentru arestare (a se vedea Murray c. Regatului Unit, 
hotărâre din 28 octombrie 1994, Seria A nr. 300-A, p. 27, § 55). Totuşi, cerinţa ca 
bănuiala să se bazeze pe motive rezonabile formează o parte esenţială a garanţiilor 
împotriva arestării şi detenţiei arbitrare. Faptul că o bănuială este presupusă cu 
bună-credinţă este insuficient. Cuvintele „bănuială rezonabilă” presupun existenţa 
faptelor sau a informaţiilor care ar convinge un observator obiectiv că persoana în 
cauză ar fi putut săvârşi infracţiunea (a se vedea Fox, Campbell și Hartley c. Rega-
tului Unit, hotărâre din 30 august 1990, Seria A nr. 182, p. 16-17, § 32). Curtea su-
bliniază în această privinţă că, în lipsa unei bănuieli rezonabile, reţinerea sau ares-
tarea unei persoane nu trebuie impuse niciodată cu scopul de a o determina să-şi 
recunoască vina sau să dea declaraţii împotriva altor persoane sau pentru a obţine 

                                                           
24 Hotărârea explicativă a Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova despre aplicarea de către in-
stanțele judecătorești a unor prevederi ale legislației de procedură penală privind arestarea preventivă și aresta-
rea la domiciliu. 
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fapte sau informaţii, care ar putea constitui drept bază pentru bănuiala rezonabilă 
împotriva acesteia. 

* În cauza Leva c. Moldovei – CtEDO a reiterat că „caracterul „rezonabil” al unei bă-
nuieli pe care trebuie să se bazeze o reţinere constituie o parte esenţială a garanţiei 
împotriva reţinerii şi detenţiei arbitrare prevăzute în art. 5 § 1 (c) CEDO. A avea o 
„bănuială rezonabilă” presupune existenţa faptelor sau a informaţiilor care ar con-
vinge un observator obiectiv, că persoana respectivă ar fi putut comite infracţiu-
nea. Totuşi, ceea ce poate fi considerat „rezonabil” depinde de toate circumstanţele. 
În timp ce anumite circumstanţe speciale pot afecta limitele în care autorităţile pot 
dezvălui informaţii, nici chiar „exigenţele combaterii crimelor teroriste nu pot jus-
tifica extinderea noţiunii de „caracter rezonabil” până la momentul în care esenţa 
protecţiei asigurate de art. 5 § 1 CEDO ar fi prejudiciată” (a se vedea Fox, Campbell 
şi Hartley c. Regatului Unit, 30 august 1990, § 32, Seria A nr. 182 şi Stepuleac c. Mol-
dovei, nr. 8207/06, § 68, 6 noiembrie 2007).  

* În cauza Stepuleac c. Moldovei, Curtea a reiterat că existenţa unei bănuieli rezona-
bile presupune existenţa faptelor ori a informaţiilor care ar convinge un observa-
tor obiectiv că persoana vizată ar fi putut comite infracţiunea. Curtea a remarcat în 
speță că niciuna din instanţe, examinând acţiunile procurorului şi demersurile pri-
vind aplicarea arestării, nu a examinat chestiunea referitoare la existenţa unei bă-
nuieli rezonabile, singurul motiv invocat fiind declaraţiile victimei. Mai multe cir-
cumstanţe ale cauzei oferă consistenţă susţinerii reclamantului că organele de 
drept mai curând au urmărit reţinerea sa pentru pretinse interese private. Curtea 
Europeană a criticat instanțele naționale în atitudinea formală a aprecierii bănuie-
lii rezonabile la aplicarea arestării.  

* În cauza Muşuc c. Moldovei , Curtea a reiterat că conceptul „bănuială rezonabilă” 
semnifică existenţa faptelor sau informaţiei care ar convinge un observator obiec-
tiv că persoana vizată ar fi putut comite infracţiunea. În opinia Curţii, se pare că 
faptele descrise nu conţineau nici o dovadă în sprijinul teoriei că a fost săvârșită o 
infracţiune şi că reclamantul ar fi vinovat de aceasta. 

* În cauza Buzadji c. Moldovei, Curtea a reiterat principiile generale stabilite în juris-
prudența sa, menționând că bănuiala rezonabilă este o condiție sine qua non pentru 
validitatea detenției, însă, după un anumit interval de timp, aceasta nu este sufici-
entă pentru justificarea prelungirii detenției. După acel interval de timp, Curtea 
trebuie să stabilească, în primul rând, dacă motivele invocate de autoritățile națio-
nale au justificat prelungirea privării de libertate, iar în al doilea rând, dacă acele 
motive erau suficiente și relevante și dacă autoritățile naționale au demonstrat o 
„diligență specială” în acest sens. Prin urmare, Curtea consideră că ar fi util de a 
dezvolta jurisprudența în privința cerinței ca autoritățile judiciare naționale să jus-
tifice detenția continuă în sensul art. 5 § 3 CEDO. 
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D. Condițiile și temeiurile pentru reținerea persoanei 
Reținerea contravențională 
În cauze contravenționale, persoana reţinută urmează să fie eliberată în cazul în care: 

a) nu s-au confirmat motivele verosimile de a bănui că a săvârșit contravenţia; 
b) a expirat termenul reţinerii; 
c) lipsesc temeiurile de a fi privată în continuare de libertate. 

Persoana eliberată nu poate fi reţinută din nou pe aceleaşi temeiuri 
La eliberare, persoanei reţinute i se înmânează copia de pe procesul-verbal în care se 
menţionează de cine şi în ce temei a fost reţinută, locul şi timpul reţinerii, temeiul şi 
timpul eliberării.  
 
Reținerea penală 
În cauze penale, o persoană poate fi reținută doar dacă sunt întrunite condițiile și teme-
iurile prevăzute de lege, și anume: 

a) să existe o bănuială rezonabilă privind săvârşirea unei infracţiuni; 

Prin bănuială rezonabilă se înțelege o suspiciune care rezultă din existenţa unor fapte 
și/sau informaţii care ar convinge un observator obiectiv că s-a comis ori se pregătește 
comiterea unei infracţiuni imputabile unei anumite ori anumitor persoane și că nu 
există alte fapte și/sau informații care înlătură caracterul penal al faptei ori dovedesc 
neimplicarea persoanei25. 

b) legea să prevadă pentru această infracțiune pedeapsa cu închisoare pe un termen 
mai mare de un an; 

Până la începerea urmăririi penale (și chiar după acest moment) se întâmplă cazuri când 
faptei i se atribuie altă încadrare juridică decât cea inițială. Bunăoară, persoana poate fi 
reținută fiind bănuită de săvârșirea unei infracțiuni de huliganism (art. 287 alin. (1) CP), 
însă ulterior fapta să fie recalificată în huliganism nu prea grav (art. 354 CC), fie în vătă-
marea integrității corporale (neînsemnată sau ușoară – art. 78 CC). 
Așadar, este important de la bun început de încadrat juridic corect fapta, pentru a evita 
reținerea neîntemeiată a unei persoane pentru o încălcare minoră, precum și eliberarea 
neîntemeiată a persoanei prinse, inclusiv și refuzul neîntemeiat de a reține persoana. 

c) să existe cel puțin unul dintre următoarele temeiuri:  

- persoana a fost prinsă în flagrant delict; 
Prin delict flagrant se înțelege o infracțiune descoperită în momentul săvârșirii ei sau 
înainte ca efectele ei să se fi consumat. 
În aceste circumstanțe, prinderea făptuitorului are loc până la începerea urmăririi pe-
nale, și poate fi realizată chiar până la înregistrarea infracțiunii (numai în cazul maturi-
lor). Totuși, acest temei nu servește motiv obligatoriu pentru ca organul de urmărire 
penală să rețină persoana. 

- persoana a încercat să se ascundă ori nu i s-a putut constata identitatea; 

                                                           
25 A se vedea explicațiile suplimentare de la secțiunea: Cine poate fi reținut?  
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Persoana poate să încerce să se ascundă fie de locul săvârșirii faptei, fie de la domiciliul în 
care au fost depistate obiectele infracțiunii în cadrul percheziției sau în alte circumstanțe. 
Această conduită a persoanei dă temei organului de urmărire penală de a o reține. 
Constatarea identității persoanei nu se rezumă doar la prezentarea actului de identitate 
a acesteia. Stabilirea identității poate avea loc în temeiul accesării datelor cu caracter 
personal din registrele electronice, fie alte modalități care pot stabili identitatea persoa-
nei. Dacă persoana nu poate fi identificată în nici un fel, organul de urmărire penală ur-
mează să includă numele indicat de persoană, fie să emită o ordonanță de stabilire a 
numelui persoanei neidentificate. 

- martorul ocular, inclusiv victima, indică direct că anume această persoană a să-
vârşit infracţiunea; 

Prinderea persoanei în caz de delict fragrant, în cazul încercării de a se ascunde, presu-
pune întreprinderea acțiunilor de urgență. Din aceste motive, audierea martorului și 
victimei nu este posibilă la acel moment, fie realizarea acțiunii procesuale de prezentare 
spre recunoaștere (cu atât mai mult că nici urmărirea penală nu este pornită). Datele 
prin care martorul sau partea vătămată identifică făptuitorul urmează să fie consemnate 
ulterior, spre exemplu în procesul verbal de audiere a acestor, fie de prezentare spre 
recunoaștere a persoanei, după începerea urmăririi penale. Din aceste motive norma 
legală operează cu termenul de martor ocular și victimă, dar nu de martor și parte vătă-
mată. Este suficient ca martorul ocular sau victima să fi văzut personal persoana în tim-
pul săvârșirii faptei incriminate de legea penală și să indice expres anume asupra per-
soanei care a săvârșit-o. 

- dacă pe corpul sau pe hainele persoanei, la domiciliul ei ori în unitatea ei de tran-
sport sunt descoperite urme evidente ale infracţiunii; 

Acest temei presupune existența unei legături între bănuit și infracțiune prin prisma 
obiectelor lumii materiale. Astfel, prin urme evidente ale infracțiunii se înțeleg: instru-
mentele cu care a fost săvârșită fapta, bunurile sustrase, acte falsificate, răni, urme de 
sânge, etc. care au legătură cu fapta săvârșită. 

- dacă la locul săvârșirii infracţiunii sunt descoperite urmele lăsate de către această 
persoană; 

La locul săvârșirii faptei pot fi identificate amprente digitale, urme de sânge, înregistrări 
video cu imaginea persoanei, etc. care stabilesc prezența persoanei la locul săvârșirii 
faptei. În cazul depistării unor astfel de urme, dacă sunt întrunite și condițiile pentru 
efectuarea reținerii, organul de urmărire penală este îndreptățit să aplice această mă-
sură procesuală de constrângere. 

- dacă există temeiuri rezonabile de a presupune că persoana se va sustrage de la 
urmărirea penală, va împiedica aflarea adevărului sau va săvârși alte infracţiuni. 

Printre temeiurile rezonabile de a presupune că persoana se va sustrage de la urmărirea 
penală, va împiedica aflarea adevărului sau va săvârși alte infracțiuni se pot enumera: 
procurarea imediat după săvârșirea infracțiunii a biletului la avion, deplasarea în direc-
ția punctului de trecere a frontierei de stat, încercarea de a intima martorii sau partea 
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vătămată, existența antecedentelor penale nestinse, săvârșirea unui concurs de infrac-
țiuni, etc. Aceste temeiuri urmează să fie apreciate în fiecare caz concret în funcție de 
anumite informații existente care ar determina rezonabilitatea acestora. 

d) să fie declanșat procesul penal sau să fie înregistrată infracțiunea (cu excepția reți-
nerii persoanelor mature). 

e) persoana reținută să poată fi subiect al reținerii (să aibă vârsta răspunderii penale, 
să nu aibă imunitate, etc.). 
 

Decăderea temeiului de reținere 
Termenul de reținere este stabilit la cel mult 72 de ore. Persoana reţinută urmează să 
fie eliberată (chiar și până la expirarea termenului de 72 de ore) în cazurile în care: 
1) nu s-au confirmat motivele verosimile de a bănui că persoana reţinută a săvârșit in-

fracţiunea. Dacă în perioada celor 72 de ore organul de urmărire penală nu acumu-
lează probe în învinuire, fie partea apărării combate circumstanțele care au servit la 
reținerea persoanei, fie se stabilește că nu persoana reținută a săvârșit fapta, per-
soana urmează să fie eliberată. 

2) lipsesc temeiuri de a priva în continuare persoana de libertate; 
Dacă se constată că lipsesc temeiurile de aplicare a arestării preventive față de bănuitul 
reținut, dacă se atestă cazuri de excludere a urmăririi penale, neînceperea urmăririi pe-
nale, precum și alte incidente procesuale, persoana urmează să fie eliberată. 
3) organul de urmărire penală a constatat la reţinerea persoanei o încălcare esenţială a legii; 
Încălcarea esențială a legii la reținerea persoanei se poate referi la: 

a) reținerea unei persoane ce se bucură de imunitate; 
b) reținerea unei persoane care nu a atins vârsta răspunderii penale; 
c) lipsa apărătorului, interpretului/traducătorului la aducerea la cunoștință a moti-

velor reținerii;  
d) procesul-verbal de reținere este întocmit cu abateri grave (nu este indicată ora 

reținerii, lipsește semnătura reprezentantului organului de urmărire penală). 
La stabilirea acestor circumstanțe, procurorul urmează să elibereze persoana reținută. 
4) a expirat termenul reţinerii; 
Expirarea termenului maxim de 72 de ore (24 de ore pentru minori) constituie un caz 
de încetare de drept a măsurii procesuale de constrângere, iar persoanele responsabile 
de la locul de deținere urmează să elibereze persoana imediat ce se împlinește acest 
termen.  
5) instanţa nu a autorizat arestarea preventivă a persoanei. 
Dacă judecătorul de instrucție respinge demersul procurorului privind aplicarea arestului 
preventiv, fie aplică o măsură preventivă mai ușoară, persoana urmează să fie eliberată. 
Persoana eliberată după reţinere nu poate fi reţinută din nou pentru aceleaşi temeiuri. 
La eliberare, persoanei reţinute i se înmânează certificat în care se menţionează de către 
cine a fost reţinută, temeiul, locul şi timpul reţinerii, temeiul şi timpul eliberării.  
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E. Drepturile persoanei reținute 
 
Dreptul de a fi informat 
„Avertismentul Miranda” (concept preluat din dreptul american) presupune obligația 
organelor de drept de a informa persoana bănuită, înainte de audierea sa, despre drep-
turile pe care le are (dreptul la tăcere, că orice declarație a sa poate fi folosită împotriva 
lui și că are dreptul să fie asistat de un avocat, iar dacă nu are suficiente resurse materi-
ale va fi numit un avocat din oficiu achitat de stat). 
Acest concept își are originea în Decizia Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii din 
1966 în cauza Ernesto Arturo Miranda c. Arizona, în care a fost stabilit că acceptarea unei 
declarații incriminatoare, dată de un suspect neinformat despre drepturile sale, încalcă 
prevederile referitoare la dreptul la apărare, prevăzute în cel de-al cincilea amendament 
din Constituția Statelor Unite ale Americii, precum și prevederile din cel de-al șaselea 
amendament. 
Respectivele garanții procedurale au scopul de a asigura în mod efectiv dreptul bănui-
tului de a nu se auto incrimina. 
Legislația procesual-penală a Republicii Moldova a preluat „avertismentul Miranda”, 
concept care obligă organul de urmărire penală de a informa persoana reținută, în scris, 
despre drepturile pe care aceasta le are (prevăzute de art. 64 CPP și art. 167 alin. (1) 
CPP), inclusiv dreptul de a tăcea, de a nu mărturisi împotriva sa, precum şi să primească 
de la organul de urmărire penală explicaţii asupra tuturor drepturilor sale (un act im-
portant în această materie este Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale, 
act ce a servit la baza elaborării scrisorilor de drepturi și a PSO). 
Exercitarea dreptului de a tăcea (de altfel, ca și exercitarea oricărui alt drept, fie renun-
țarea la exercitarea lor), nu poate fi interpretată în detrimentul bănuitului şi nu poate 
avea consecinţe nefavorabile pentru el. Bănuitul nu poartă răspundere pentru decla-
raţiile sale, cu excepţia cazurilor în care el face un denunţ intenţionat fals că infracţiunea 
a fost săvârșită de o persoană care, de fapt, nu a avut atribuţie la săvârșirea ei26. 
Persoana bănuită poate colabora cu organele de drept, inclusiv poate face declarații în 
care recunoaște bănuiala ce i se incumbă, însă acest lucru urmează să fie făcut doar cu 
respectarea normelor procesual-penale, și anume informarea despre drepturile pe care 
persoana reținută le are, și doar în prezența unui avocat. 
Pornind de la principiul prezumției nevinovăției, care stabilește că orice persoană acu-
zată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăţia sa va fi dovedită în mod 
legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile 
necesare apărării sale27, persoana care face declarații deodată după reținere, poate ul-
terior să renunțe la ele, fiind necesar de a demonstra vinovăția persoanei în cumul cu 
alte probe, indiferent de cele declarate de bănuit după reținere. 
Dacă față de o anumită persoană există probe că a săvârșit infracțiunea care se investi-
ghează (spre exemplu au fost descoperite urme ale acestei persoane la locul săvârșirii 
                                                           
26 Articolul 64 alin. (3) CPP 
27 Articolul 21 din Constituție 
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infracțiunii – art. 166 alin. (1) pct. 4) CPP) ea nu poate fi citată și audiată în calitate de 
martor, iar ulterior, reținută. În acest sens, art. 90 alin. (3) pct. 8) CPP stabilește că nu 
poate fi citată şi ascultată ca martor persoana faţă de care există anumite probe că a 
săvârşit infracţiunea ce se investighează. 
Cu atât mai mult, nici o persoană nu poate fi silită să facă declaraţii contrar intereselor 
sale sau ale rudelor sale apropiate28. 
Bănuitul, învinuitul, inculpatul nu poate fi forţat să mărturisească împotriva sa sau îm-
potriva rudelor sale apropiate ori să-şi recunoască vinovăţia şi nu poate fi tras la răs-
pundere pentru refuzul de a face astfel de declaraţii29. 
În același sens, art. 21 CPP stabilește că nimeni nu poate fi silit să mărturisească împo-
triva sa ori împotriva rudelor sale apropiate, a soţului, soţiei, logodnicului, logodnicei 
sau să-şi recunoască vinovăţia. Persoana căreia organul de urmărire penală îi propune 
să facă declaraţii demascatoare împotriva sa ori a rudelor apropiate, a soţului, soţiei, 
logodnicului, logodnicei este în drept să refuze de a face asemenea declaraţii şi nu poate 
fi trasă la răspundere pentru aceasta. 
Informația despre drepturile de care dispune persoana reținută i se înmânează acesteia 
în formă scrisă, fapt despre care se face mențiune în procesul-verbal de reținere. 
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este suspectat31. 
Normele procesual-penale ce reglementează dreptul persoanei reținute la informare 
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28 Articolul 90 alin. (2) CPP 
29 Articolul 103 alin. (3) CPP 
30 Articolul 11 alin. (5) CPP 
31 Articolul 64 alin. (2) pct. 1) și art. 66 alin. (2) pct. 1 CPP 
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penale32. Este important ca aplicarea lor să nu fie rezumată la o strictă formalitate de a 
include informațiile prevăzute de lege în procesul-verbal de reținere, fie într-un alt act 
procesual, dar anume să reflecte informația relevantă care să fie pe înțelesul persoanei 
reținute. Suplimentar, persoanei reținute trebuie să i se permită să păstreze informația 
despre drepturile sale pe toată perioada de detenție. 
Lipsa informării adecvate şi în timp util despre drepturile şi posibilităţile pe care acestea 
din urmă le oferă creează consecinţa nerespectării cerinţei de legalitate în condiţiile 
aplicării reţinerii, iar pe cale de consecință urmează să fie aplicate prevederile art. 174 
alin. (1) p. 3) CPP care stabilesc că persoana reţinută urmează să fie eliberată în cazurile 
în care organul de urmărire penală a constatat la reţinerea persoanei o încălcare 
esenţială a legii33. 
În materie contravențională, nu este specificat termenul concret în care persoana re-
ținută urmează să fie informată despre drepturile pe care le are, precum și despre mo-
tivele reținerii, legiuitorul operând cu termenul „neîntârziat”. 
Persoanei reţinute i se comunică neîntârziat, contra semnătură, drepturile de care dis-
pune (prevăzute la art. 384 CC), faptul comunicării consemnîndu-se în procesul-verbal 
cu privire la reţinere (art. 433 alin. (4) CC). 
Persoana reţinută va fi informată neîntârziat, într-o limbă pe care o înţelege, despre mo-
tivele reţinerii, faptul informării consemnându-se în procesul-verbal cu privire la 
reţinere (art. 433 alin. (3) CC). 
Termenul neîntârziat urmează să fie interpretat pornind de la durata maximă a reținerii 
(3 ore – art. 435 alin. (1) CC), prin urmare, comunicarea drepturilor, precum și a moti-
velor reținerii, trebuie realizată în decurs de până la 3 ore din momentul reținerii de 
facto. 
Dreptul de acces la materialele dosarului 
Regula generală este că acces la toate materialele cauzei se acordă doar după terminarea 
urmăririi penale (art. 66 alin. (2) pct. 22) CPP). 
Până la terminarea urmăririi penale, persoana reținută are dreptul: 

 să ia cunoştinţă de procesele-verbale ale acţiunilor procesuale efectuate cu parti-
ciparea sa şi să facă obiecţii asupra corectitudinii proceselor-verbale, precum şi 
să ceară completarea lor cu circumstanţe care, în opinia sa, trebuie să fie menţio-
nate (art. 64 alin. (2) pct. 16) CPP; art. 66 alin. (2) pct. 20) CPP). 

 să ia cunoștință despre toate hotărârile adoptate care se referă la drepturile şi 
interesele sale, precum şi să primească, la solicitarea sa, copii de pe aceste hotă-
râri (art. 64 alin. (2) pct. 17) CPP); 

 să ia cunoştinţă de materialele trimise în judecată în vederea aplicării arestării 
preventive sau a arestării la domiciliu (art. 66 alin. (2) pct. 21) și art. 308 alin. (2) 
CPP); 

                                                           
32 Accesibil pe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0013&from=RO 
33 Dolea I., Zaharia V., Rotaru V. ș.a. Justiția penală și drepturile omului. Cercetare sociologică. Institutul de Reforme 
Penale, Chișinău, 2019, p. 133. 
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 să ia cunoștință de ordonanța organului de urmărire penală de dispunere a efec-
tuării expertizei, având dreptul de a face observaţii cu privire la întrebările for-
mulate şi de a cere modificarea sau completarea lor, precum şi dreptul de a cere 
numirea unui expert recomandat pentru a participa la efectuarea expertizei judi-
ciare (art. 145 alin. (1) CPP). 

În materie contravențională, persoana reținută are dreptul să ia cunoştinţă de mate-
rialele din dosar şi să i se elibereze, la cerere, în cel mult 24 de ore, copii de pe procesul-
verbal (art. 384 alin. (2) lit. h) CC). 
În materie contravențională nu este indicat momentul în care persoana are dreptul să 
facă cunoștință de materialele din dosarul contravențional, însă, reieșind din faptul că 
aplicarea sancțiunii contravenționale în unele cazuri ține de competența agentului con-
statator, iar în altele de competența instanței de judecată, persoana ar trebui să aibă 
acces la materialele dosarului până la emiterea deciziei pe cazul contravențional de că-
tre autoritatea competentă (de sancționare, fie de încetare a procesului contravențio-
nal). Acest lucru se motivează prin faptul că persoana trebuie să cunoască fapta impu-
tată, precum și să îi fie asigurat dreptul de a prezenta probe și de a formula cereri (art. 
384 alin. (2) lit. b), i) și j) CC). 
Pe perioada reținerii, persoana are dreptul să facă cunoștință cu toate actele procesuale 
întocmite în prezența sa. 
Dreptul la avocat 
Din momentul reținerii unei persoane, participarea apărătorului la procesul penal este 
obligatorie (art. 69 alin. (1) pct. 7), alin. (2) pct. 2) lit. a) CPP). 
În astfel de situații, organul de urmărire penală urmează să solicite desemnarea avoca-
tului care acordă asistenţă juridică garantată de stat de către coordonatorul oficiului te-
ritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, dacă persoana 
nu are un apărător ales (art. 70 alin. (3) pct. 2) CPP). 
Asistarea persoanei reținute de către un avocat este un drept, din aceste motive, cu toate 
că participarea apărătorului este obligatorie, persoana reținută ar putea să renunțe la 
el. 
Renunţarea la apărător poate fi acceptată de către procuror sau instanţă numai în cazul 
în care ea este înaintată de către bănuit, învinuit, inculpat în mod benevol, din proprie 
iniţiativă, în prezenţa avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de stat. Nu se 
admite renunţarea la apărător în cazul în care ea este motivată prin imposibilitatea de a 
plăti asistenţa juridică sau este dictată de alte circumstanţe. 
Totuși, în cazul persoanelor reținute, procurorul sau instanţa este în drept să nu accepte 
renunţarea bănuitului, învinuitului, inculpatului la apărător (art. 71 alin. (2) CPP). 
Persoana reținută are dreptul la un avocat ales (care poate fi ales nemijlocit de persoana 
reținută, fie de rudele acesteia sau alte persoanei cărora li s-a comunicat despre reține-
rea persoanei), iar în lipsa unui apărător ales, organul de urmărire penală este obligat 
în timp de o oră după reţinerea persoanei, să solicite oficiului teritorial al Consiliului 
Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat sau unor alte persoane împuterni-
cite de acesta desemnarea unui avocat de serviciu pentru acordarea asistenţei juridice 
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de urgenţă. Solicitarea de a desemna un avocat de serviciu este prezentată în scris, in-
clusiv prin fax, sau la telefon34. 
Solicitarea va conţine informaţia despre: numele şi vârsta persoanei reţinute; data şi ora 
reţinerii; motivul reţinerii; numele, biroul şi datele de contact, după caz, ale ofiţerului de 
urmărire penală, organului (persoanei cu funcţie de răspundere) care a efectuat reţine-
rea, procurorului responsabil sau judecătorului; timpul, locul şi acţiunea procesuală 
preconizată pentru care este solicitată prezenţa avocatului de serviciu (art. 7 din Regu-
lamentul cu privire la procedura de solicitare și desemnare a avocatului pentru acorda-
rea asistenței juridice de urgență). 
Asistența juridică de urgență se acordă în cazul persoanelor reținute în cadrul unui pro-
ces penal sau al unei proceduri contravenţionale (art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 198 
din 26 iulie 2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat) de către un avocat de 
serviciu. 
Avocatul de serviciu trebuie să se prezinte pentru acordarea asistenţei juridice de ur-
genţă în decurs de o oră şi jumătate din momentul recepţionării solicitării de la Oficiul 
Teritorial (art. 11 din Regulamentul cu privire la procedura de solicitare și desemnare a 
avocatului pentru acordarea asistenței juridice de urgență). 
Dacă avocatul de serviciu nu este disponibil, Oficiul Teritorial al Consiliului Naţional 
pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat va contacta următorul avocat de serviciu din 
grafic. În caz de necesitate vor fi contactaţi la rând avocaţii de serviciu din următoarele 
zile, până va fi găsit un avocat disponibil. Se consideră că un avocat de serviciu nu este 
disponibil dacă nu răspunde la apel timp de jumătate de oră. 
În cadrul unui proces penal asistența juridică de urgenţă se acordă pe toată perioada 
reţinerii, până la eliberarea persoanei sau adoptarea încheierii privind aplicarea arestă-
rii preventive. 
Asistenţa de urgenţă nu se va acorda în cazul renunţării la apărător, dacă această renun-
țare a fost acceptată de procuror sau instanță (în condiţiile art. 71 CPP). 
Din momentul intervenirii avocatului, organul de urmărire penală este obligat să asi-
gure condiţii pentru întrevederea confidenţială între persoana reţinută şi apărătorul său 
până la prima audiere (art. 167 alin. (21) CPP, art. 21 din Regulamentul cu privire la pro-
cedura de solicitare și desemnare a avocatului pentru acordarea asistenței juridice de 
urgență). 
Organul de urmărire penală sau instanţa nu este în drept să recomande cuiva invitarea 
unui anumit apărător35. 
În situațiile în care în decurs de 3 ore din momentul reținerii de facto nu s-a prezentat 
avocatul de serviciu (care acordă asistență juridică de urgență) sau avocatul ales de per-
soana reținută, procesul-verbal de reținere urmează să fie adus la cunoștința persoanei 
în lipsa avocatului, fapt despre care trebuie de menționat în procesul-verbal de reținere. 
Pentru a evita consecințele negative a unei astfel de situații, organul de urmărire penală 
urmează să indice care acțiuni au fost întreprinse pentru a asigura persoanei reținute 
                                                           
34 Articolul 167 alin. (11) CPP 
35 Articolul 70 alin. (2) CPP 
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prezența unui avocat (ales sau care acordă asistență juridică de urgență) și prin ce se 
confirmă acestea. 
Această încălcare nu va duce la nulitatea procesului-verbal de reținere (deoarece nu 
sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 251 CPP), însă, dacă persoana va fi condam-
nată ulterior pentru fapta care a servit cauzei reținerii sale, ea va putea solicita instanței 
reducerea pedepsei drept compensare pentru această încălcare. 
Este important să nu fie efectuate alte acțiuni procesuale în lipsa avocatului, așa cum 
orice date obținute prin încălcarea dreptului la apărare al bănuitului, învinuitului, incul-
patului nu vor fi admise ca probe şi, prin urmare, se exclud din dosar, nu pot fi prezen-
tate în instanţa de judecată şi nu pot fi puse la baza sentinţei sau a altor hotărîri judecă-
toreşti (art. 94 alin. (1) pct. 2) CPP). 
În materie contravențională, în cel mult 3 ore din momentul reţinerii, persoanei care 
este pasibilă de sancţiunea arestului contravenţional şi nu are apărător ales i se desem-
nează (potrivit modului stabilit în art. 167 alin. (11) CPP) un avocat care acordă asistenţă 
juridică garantată de stat (art. 378 alin. (4) Cod contravențional). 
Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional are dreptul să fie asi-
gurată, în cel mult 3 ore de la reţinere, cu un avocat care acordă asistenţă juridică garan-
tată de stat dacă fapta este pasibilă de sancţiunea arestului contravenţional (art. 384 
alin. (2) lit. c) CC). 
În cadrul procedurii contravenţionale, asistenţa juridică de urgenţă se acordă doar în 
cazurile în care organul (persoana cu funcţie de răspundere) care a efectuat reţinerea 
solicită instanţei de judecată aplicarea sancţiunii contravenţionale sub forma arestului 
contravenţional (art. 2 din Regulamentul cu privire la procedura de solicitare și desem-
nare a avocatului pentru acordarea asistenței juridice de urgență). 
Asistenţa juridică de urgenţă în cazul reţinerii în cadrul unui proces contravenţional se 
acordă până la încetarea reţinerii sau până la aplicarea arestului contravenţional de că-
tre instanţa de judecată (art. 24 din Regulamentul cu privire la procedura de solicitare 
și desemnare a avocatului pentru acordarea asistenței juridice de urgență). 
Dreptul de a comunica cu rudele 
Persoana reținută are dreptul să anunțe, personal sau prin intermediul organului de ur-
mărire penală, rudele apropiate sau o altă persoană despre locul unde este deținut (art. 
173 alin. (1), art. 64 alin. (2) pct. 12), art. 66 alin. (2) pct. 13) CPP). 
Anunțarea despre reținere trebuie să fie efectuată imediat, dar nu mai târziu de 6 ore. 
Legiuitorul a omis să stabilească din ce moment persoana reținută are dreptul să înști-
ințeze rudele sau o altă persoană, însă pornind de la faptul că anume persoana care a 
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acest drept. 
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Datele de identificare a persoanelor anunțate (nume, prenume, raporturile de rude-
nie/prietenie sau altele), numărul de telefon, data și ora comunicării urmează să fie fi-
xate de organul de urmărire penală în așa mod, încât să poată exclude orice dubii. 
Dacă nici una din persoanele contactate nu răspunde (fie nu pot fi contactate din alte 
motive), organul de urmărire penală urmează să acorde posibilitatea persoanei reținute 
de a realiza acest drept și după scurgerea termenului de 6 ore, până când efectiv nu va 
fi anunțată o rudă apropiată sau o altă persoană. 
Se recomandă documentarea imposibilității contactării sau a refuzului persoanei reți-
nute de a anunța rudele apropiate sau alte persoane despre locul deținerii sale. 
Dacă persoana reținută este cetățean al unui alt stat, la cerere acesteia organul de ur-
mărire penală este obligat să informeze ambasada sau consulatul acestui stat nu mai 
târziu de 6 ore din momentul întocmirii procesului-verbal de reținere. 
Dacă persoana reținută este militar, nu mai târziu de 6 ore de la momentul întocmirii 
procesului-verbal de reținere, organul de urmărire penală urmează să informeze unita-
tea militară, în care persoana reținută îşi îndeplineşte serviciul militar, sau centrul mili-
tar unde este la evidenţă, precum şi rudele apropiate sau o altă persoană. 
Dacă persoana reținută este minor, persoana care efectuează urmărirea penală este 
obligată să comunice imediat aceasta procurorului şi părinţilor minorului sau persoa-
nelor care îi înlocuiesc (art. 167 alin. (3) CPP). În acest caz legiuitorul nu a stabilit un 
termen maxim în care urmează să fie informați părinții, dar a utilizat doar cuvântul ime-
diat, motiv din care, organul de urmărire penală urmează să anunțe părinții sau alte per-
soane care îi înlocuiesc fără întârziere. 
Anunțarea procurorului despre reținerea persoanei urmează să fie realizată de către 
persoana care a întocmit procesul-verbal printr-o comunicare scrisă, în termen de până 
la 3 ore de la reţinere. 
Amânarea înștiințării despre reținere 

În cazul în care există necesitatea prevenirii unui risc grav pentru viața, libertatea sau 
integritatea fizică a unei persoane, asigurării secretului etapei începătoare a urmăririi 
penale, prevenirii prejudicierii procedurilor penale, prevenirii săvârșirii unei alte in-
fracțiuni sau a protejării victimelor infracțiunilor, cu autorizarea motivată a judecătoru-
lui de instrucție, înștiințarea despre reținere poate fi amânată pe un termen de până la 
12 ore, cu excepția cazului în care persoana reținută este minoră (art. 173 alin. (4) CPP). 
În materie contravențională, persoanei reţinute i se acordă neîntârziat posibilitatea 
de a comunica la două persoane, la alegerea sa, despre reţinere. Faptul comunicării sau 
al refuzului de a comunica se consemnează, contra semnătură, în procesul-verbal cu pri-
vire la reţinere (art. 433 alin. (5) CC). 
Dreptul la tăcere 
Persoana reținută are dreptul să nu facă declarații, și ea nu poate fi silită să mărturi-
sească împotriva sa ori împotriva rudelor sale apropiate, a soţului, soţiei, logodnicului, 
logodnicei sau să-şi recunoască vinovăţia. 
Persoana căreia organul de urmărire penală îi propune să facă declaraţii demascatoare 
împotriva sa ori a rudelor apropiate, a soţului, soţiei, logodnicului, logodnicei este în 
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drept să refuze de a face asemenea declaraţii şi nu poate fi trasă la răspundere pentru 
aceasta. 
Dreptul la tăcere și la neautoincriminare nu poate fi realizat decât atunci când persoanei 
reținute îi sunt aduse la cunoștință aceste drepturi până la prima audiere. 
În acest sens, cadrul procesual penal instituie două garanții: a) informarea în scris a per-
soanei reținute despre drepturile de care dispune (prevăzute la art. 64 CPP), precum și 
dreptul de a tăcea, de a nu mărturisi împotriva sa, de a da explicaţii care se includ în 
procesul-verbal, de a beneficia de asistenţa unui apărător şi de a face declaraţii în pre-
zenţa acestuia și b) aducerea la cunoștință a motivelor reținerii doar în prezența unui 
apărător ales sau a unui avocat care acordă asistență juridică de urgență, precum și 
asigurarea condițiilor pentru întrevederea confidențială între persoana reținută și 
apărătorul său până la prima audiere. 
Deși nu sunt expres menționate în art. 6 CEDO, dreptul de a tăcea și cel de a nu se auto-
incrimina sunt standarde internaționale unanim recunoscute care stau la baza noțiunii 
de proces echitabil stabilit în art. 6 CEDO. Dreptul de a nu se autoincrimina, presupune 
ca procurorul să își dovedească cauza împotriva acuzatului fără a recurge la obținerea 
de probe prin metode coercitive sau opresive, contrare voinței acuzatului. În acest sens, 
dreptul la tăcere și neautoincriminare este strâns legat de prezumția de nevinovăție 
consacrată de art. 6 § 2 CEDO. Dreptul de a nu se autoincrimina se referă, în primul rând, 
la respectarea voinței persoanei acuzate de a rămâne tăcută36. 
Cu titlu de excepție, în anumite circumstanțe tăcerea acuzatului poate fi interpretată în 
defavoarea acestuia, lucru care nu contravine prezumției de nevinovăție prevăzut de 
art. 6 § 2 CEDO37. 
Exercitarea dreptului de a tăcea, precum și de a nu mărturisi împotriva sa nu poate fi 
interpretat în detrimentul bănuitului şi nu poate avea consecinţe nefavorabile pentru el. 
Bănuitul nu poartă răspundere pentru declaraţiile sale, cu excepţia cazurilor în care el 
face un denunţ intenţionat fals că infracţiunea a fost săvârșită de o persoană care, de 
fapt, nu a avut atribuţie la săvârșirea ei38. 
În materie contravențională, persoana reținută nu poate fi silită să mărturisească îm-
potriva sa ori împotriva rudelor sale apropiate, a soţului/soţiei, logodnicului/logodnicei 
sau să-şi recunoască vinovăţia. Persoana căreia autoritatea competentă să soluţioneze 
cauza contravenţională îi propune să facă declaraţii demascatoare împotriva sa ori a ru-
delor sale apropiate, a soţului/soţiei, logodnicului/logodnicei este în drept să refuze de 
a face asemenea declaraţii şi nu poate fi trasă la răspundere pentru aceasta39. 
Dreptul la sănătate 
Persoana reținută are dreptul la asistență și examinare medicală independentă, inclusiv 
pe cont propriu. Asigurarea exercitării acestui drept este pusă pe seama administrației 
instituției de deținere a persoanei reținute (art. 187 alin. (2) CPP). 
                                                           
36 A se vedea Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Saunders c. Marii Britanii (§§68-69). Acce-
sibil pe http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58009 
37 A se vedea Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza O'Halloran și Francis c. Marii Britanii (§62). 
Accesibil pe http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81359 
38 Articolul 64 alin. (3) CPP 
39 Articolul 377 CC 
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Asistența medicală a persoanelor reținute urmează să fie asigurată în conformitate cu 
Procedura standard de operare privind modul de asigurare a asistenței medicale per-
soanelor aflate în detenție provizorie (Anexă la Ordinul șefului Inspectoratului General 
al Poliției nr. 444 din 15 noiembrie 2019). 
În acest sens, persoana reținută dispune de dreptul la examinare medicală, precum și de 
dreptul la asistență medicală, inclusiv pe cont propriu. 
Dacă la reţinere se stabileşte prezenţa unor vătămări sau leziuni corporale ale persoanei 
reţinute, persoana care efectuează urmărirea penală neîntârziat îl va informa pe procu-
ror, care va dispune imediat efectuarea unei constatări medico-legale sau, după caz, a 
unei expertize judiciare medico-legale pentru a constata originea şi caracterul vătămă-
rilor sau leziunilor (art. 167 alin. (6) CPP). 
Persoana reţinută este supusă imediat examenului medical la intrarea şi la ieşirea din 
locul de detenţie, precum şi la cerere, inclusiv pe cont propriu, pe toată perioada de-
tenţiei (art. 1751 alin. (2) CE). 
Examinarea medicală este necesar să fie efectuată la orice intrare și ieșire a persoanei 
deținute în Izolatorul de detenție provizorie, indiferent de scopul acestei permutări. 
Datele examinării medicale sunt anexate la Fișa medicală a persoanei reținute. Evidența 
examinărilor medicale se realizează în Registrul de examinări medicale. 
Examenul medical se efectuează în condiţii de confidenţialitate. La efectuarea examenu-
lui medical se aplică prevederile art. 232 alin. (3) CE, care stabilesc că în cazul în care se 
constată urme de violenţă, tratamente cu cruzime, inumane sau degradante ori de alte 
rele tratamente sau persoana condamnată acuză violenţă, medicul care efectuează exa-
menul medical are obligaţia de a consemna în fişa medicală cele constatate şi declaraţiile 
persoanei condamnate în legătură cu acestea sau cu orice altă agresiune şi de a anunţa 
imediat şeful instituţiei penitenciare, care sesizează procurorul și Avocatul Poporului 
sau, în cazurile privind condamnații minori, Avocatul Poporului pentru drepturile copi-
lului în termen de 24 de ore. Persoana condamnată are dreptul de a cere să fie exami-
nată, din cont propriu, la locul de deţinere, de un medic din afara sistemului adminis-
traţiei penitenciare, indicat de aceasta sau de un medic legist. Constatările medicului din 
afara sistemului administraţiei penitenciare se consemnează în fişa medicală a persoa-
nei condamnate, iar certificatul medico-legal se anexează la fişa medicală, după ce per-
soana condamnată a luat cunoştinţă de conţinutul său, contra semnătură. 
Asistența medicală se acordă atât în procesul de transportare a persoanei reținute, cât 
și la locul de detenție, iar în caz de necesitate și la instituțiile medico-sanitare spitalicești. 
Asistența medicală urmează să fie acordată atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte 
sau în zile de odihnă. 
Administrația instituției de detenție urmează să îi asigure persoanei reținute dreptul la 
continuitatea tratamentelor prescrise. 
Cu toate că în Codul contravențional nu este indicat expres dreptul persoanei reținute 
la asistență medicală, persoanei nu îi poate fi refuzată examinarea și asistența medicală, 
cu atât mai mult în cazuri de urgență. În asemenea cazuri, vor fi aplicabile normele pro-
cesual-penale în materie. 
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Dreptul la interpretare și traducere 
În desfășurarea procesului penal se utilizează limba de stat. Toate actele procedurale se 
efectuează de asemenea în limba de stat. 
Persoana care nu posedă sau nu vorbeşte limba de stat are dreptul să ia cunoştinţă de 
toate actele şi materialele dosarului, să vorbească în faţa organului de urmărire penală 
şi în instanţa de judecată prin interpret (art. 16 alin. (2) CPP). 
Actele procedurale ale organului de urmărire penală şi cele ale instanţei de judecată se 
înmânează bănuitului, învinuitului, inculpatului, fiind traduse în limba lui maternă sau 
în limba pe care acesta o cunoaşte (art. 16 alin. (4) CPP). 
În cazul reținerii persoanei, aceasta are dreptul să fie informată în prezenţa apărătoru-
lui, în limba pe care o înţelege, despre conţinutul bănuielii şi despre încadrarea juridică 
a faptelor infracţionale de săvârșirea cărora este suspectat (art. 64 alin. (2) pct. 1) CPP). 
O garanție suplimentară instituită pentru persoanele reținute care nu posedă limba de 
stat sau o posedă într-o măsură insuficientă este participarea obligatorie a apărătorului 
(art. 69 alin. (1) pct. 3) CPP). 
O altă garanție esențială este faptul că datele care au fost obținute cu încălcarea dreptu-
lui la interpret, traducător al persoanei reținute nu pot fi admise ca probe şi, prin ur-
mare, se exclud din dosar, nu pot fi prezentate în instanţa de judecată şi nu pot fi puse 
la baza sentinţei sau a altor hotărîri judecătoreşti (art. 94 alin. (1) pct. 3) CPP). 
Dacă persoana reținută este surdomută, participarea apărătorului este obligatorie (art. 
69 alin. (1) pct. 2) CPP), iar organul de urmărire penală urmează să asigure participarea 
unui interpret care cunoaște semnele surdomuților. 
Despre prezența interpretului urmează să fie făcută mențiunea în procesul-verbal de 
reținere, cu indicarea numele, prenumelui interpretului, precum și calificarea și docu-
mentul ce confirmă acest lucru. 
 
În materie contravențională, este stabilit că procesul contravențional se desfășoară în 
limba de stat (art. 379 alin. (1) CC). 
Persoana care nu posedă sau nu vorbeşte limba de stat are dreptul de a lua cunoştinţă 
de toate actele şi materialele dosarului şi de a vorbi în faţa autorităţii competentă să 
soluţioneze cauza contravenţională prin interpret (art. 379 alin. (2) CC). 
Actele procesuale ale autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională se 
înmânează persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional, fiind 
traduse în limba pe care aceasta o cunoaşte (art. 379 alin. (4) Cod contravențional).  
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F. Durata reținerii 
Reținerea contravențională 
În materie contravențională reţinerea persoanei nu poate depăşi 3 ore. 
Cu autorizația judecătorului de instrucție, reținerea persoanei poate fi aplicată pentru 
cel mult 24 de ore: 
a) până la examinarea cauzei contravenționale – persoanei suspectate de săvârșirea 
unei contravenții pentru care sancțiunea prevede arestul contravențional; 
b) pentru a identifica persoana şi a clarifica circumstanțele contravenției – persoanelor 
care au încălcat regulile de şedere a cetățenilor străini şi apatrizilor în Republica Mol-
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tul când persoana este privată de dreptul de a se deplasa liber în scopul de a fi dusă la 
organul de urmărire penală, până la întocmirea procesului-verbal de reținere. 
În durata reținerii se include transportarea persoanei reținute la organul de urmărire 
penală și timpul întocmirii procesului-verbal de reținere (care se identifică cu reținerea 
de jure). 
Reținerea încetează în cazul expirării termenului maxim stabilit de lege, în cazul aplică-
rii arestului preventiv sau arestului la domiciliu (fie respingerii acestei solicitări), fie în 
cazul în care organul de urmărire penală stabilește că nu s-au confirmat motivele vero-
simile de a bănui că persoana reţinută a săvârșit infracţiunea, lipsesc temeiuri de a priva 
în continuare persoana de libertate sau organul de urmărire penală a constatat la reţine-
rea persoanei o încălcare esenţială a legii. 
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F. Durata reținerii 
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G. Procesul-verbal de reținere 

Reținerea penală 
În conformitate cu prevederile art. 165, alin. (3) CPP, reţinerea persoanei poate avea loc 
în baza următoarelor acte: 

 procesului-verbal, în cazul apariţiei nemijlocite a motivelor verosimile de a bănui 
că persoana a săvârșit infracţiunea; 

 ordonanţei organului de urmărire penală;  
 hotărârii instanţei de judecată cu privire la reţinerea persoanei condamnate până 

la soluţionarea chestiunii privind anularea condamnării cu suspendarea condiţio-
nată a executării pedepsei sau anularea liberării condiţionate de pedeapsă înainte 
de termen ori, după caz, cu privire la reţinerea persoanei pentru săvârșirea in-
fracţiunii de audienţă. 

Procesul-verbal de reţinere a persoanei se întocmește de către organul de urmărire pe-
nală, în termen de 3 ore de la momentul privării ei de libertate. Chiar dacă făptuitorul a 
fost reţinut de către lucrătorul organului de constatere, oricum, primind materialele și 
persoana reţinută, conducătorul și ofiţerul organului de urmărire penală au obligaţia de 
a verifica dacă temeiurile reţinerii acestuia nu au decăzut. 
Dacă există condiţiile stabilite de alineatele (1) și (2), art. 167 CPP, subiecții responsabili 
vor iniția procedura de completare a procesului-verbal de reţinere a acestei persoane, 
în caz contrar, conducându-se de prevederile art. 11 alin. (6) CPP, organul de urmărire 
penală va dispune obligatoriu elibrarea imediată a oricărei persoane deţinute ilegal sau 
dacă temeiurile reţinerii acesteia au decăzut. 
Potrivit prevederilor art. 167 alin. (1) CPP, conținutul procesului-verbal de reținere in-
clude: 

 temeiurile; 
 motivele; 
 locul; 
 anul, luna, ziua și ora reţinerii; 
 starea fizică a persoanei reţinute și plângerile referitoare la starea sănătăţii sale; 
 în ce este îmbrăcată (descrierea ţinutei vestimentare);  
 explicaţii, obiecţii, cereri ale persoanei reţinute;  
 cererea de a avea acces la un examen medical (inclusiv pe cont propriu);  
 fapta săvârșită de persoana respectivă;  
 rezultatele percheziţiei corporale a persoanei reţinute;  
 data și ora întocmirii procesului-verbal. 

Procesul-verbal de reţinere se semnează de persoana care l-a întocmit și de persoana 
reţinută, căreia i se înmânează imediat o copie a acesteia. 
Reținerea contravențională 
Reținerea contravențională se consemnează în procesul-verbal de reținere în conformi-
tate cu prevederile art. 434 al Codului Contravențional.  
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La reţinerea persoanei se încheie neîntîrziat un proces-verbal cu privire la reţinere, în 
care se consemnează data şi locul încheierii, funcţia, numele şi prenumele persoanei 
care a încheiat procesul-verbal, date referitoare la persoana reţinută, data, ora, locul şi 
motivul reţinerii. 
Procesul-verbal cu privire la reţinere se semnează de persoana care l-a încheiat şi de 
persoana reţinută. Refuzul persoanei reţinute de a semna procesul-verbal se consem-
nează în el, cu adeverirea faptului de cel puţin doi martori. 
În procesul de întocmire a procesului-verbal de reținere contravențională, urmează să 
fie incluse informații prevăzute și la art. 167 al. 1 CPP, inclusiv să fie respectate preve-
derile legate de mențiunea când a avut loc reținerea de facto.  
 

H. Cazuri specifice de reținere 
Reținerea persoanei aflate în căutare 
Reţinerea persoanelor aflate în căutare este realizată de ofiţerii de investigaţii, sau re-
prezentanții altor organe de constatare.  
Există următoarele situaţii în care se efectuează reţinerea persoanelor aflate în căutare: 

a. Reţinerea persoanei în privinţa căreia instanţa de judecată a emis un mandat de 
arest; 

b. Reţinerea persoanei în baza ordonanţei procurorului sau a organului de urmărire 
penală pentru a fi pusă sub învinuire, realizată conform prevederilor al. (2) art. 
169 CPP. 

Reţinerea în condiţiile prevăzute de art. 170 CPP, se realizează atunci când este emisă 
ordonanţa în privinţa învinuitului care încalcă condiţiile prevăzute de măsurile preven-
tive aplicate în privinţa acestuia sau obligaţia dată în scris de a se prezenta la citarea 
organului de urmărire penală ori a instanţei și de a comunica noul loc de trai.  
În cazul reținerii persoanelor aflate în căutare urmează să fie respectată procedura ge-
nerală de documentare a reținerii cu asigurarea drepturilor persoanei reținute.  
Reţinerea persoanei în privinţă căreia instanţa de judecată a emis un mandat de 
arest 
Persoana în privinţă căreia instanţa de judecată a emis un mandat de arest urmează a fi 
reţinută de către oricare lucrător al organului de urmărire penală sau de constatare a 
infracţiunilor. În astfel de caz, nu se întocmește un proces-verbal de reţinere, prevăzut 
de articolele 166, 167 CPP, însă lucrătorul care a reţinut de facto persoana urmează să 
întocmească un proces-verbal, prin care concomitent se pune în aplicare mandatul de 
arest. În acesta se consemnează ora exactă a reţinerii, menţiunea despre comunicarea 
persoanei a temeiului juridic de reţinere, locului, circumstanţelor reţinerii și a altor date 
relevante ale cazului40. 
 

                                                           
40 Reținerea în procesul penal. Îndrumar pentru practicieni. Ed. Cartier Juridic Chișiănu, 2014 http://soros.md/fi-
les/publications/documents/Retinerea_in_procesul_penal.pdf 
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Reținerea persoanei în baza ordonanţei procurorului sau organului de urmărire 
penală pentru a fi pusă sub învinuire, sau când este emisă ordonanţa în privinţa 
învinuitului care încalcă condiţiile prevăzute de măsurile preventive aplicate sau 
obligaţia dată în scris de a se prezenta la citarea organului de urmărire penală ori 
a instanţei şi de a comunica noul loc de trai 
Reținerea are loc în conformitate cu prevederile art. 169 alin. (1) CPP. Ordonanţa este 
obligatorie pentru orice organ ce va găsi bănuitul, respectiv persoana urmează a fi 
reţinută de către oricare lucrător al organului de urmărire penală sau al organului de con-
statare a infracţiunilor, care va întocmi un proces-verbal de consemnare a condiţiilor 
reţinerii de fapt și de executare a ordonanţei procurorului sau organului de urmărire pe-
nală, reflectându-se temeiul, ora, locul și alte circumstanţe prevăzute de art. 166, 167 CPP. 
În acest caz de reținere urmează să fie respectată procedura generală de documentare 
a reținerii cu asigurarea drepturilor persoanei reținute.  
Aducerea silită 
Aducerea silită constă în conducerea forţată în faţa instanţei de judecată a persoanei, în 
cazul în care aceasta, fiind citată în modul stabilit de lege, nu s-a prezentat, fără a avea 
motive întemeiate, şi nu a informat instanța care a citat-o despre imposibilitatea pre-
zentării sale, prezența acesteia fiind necesară. Poate fi supusă aducerii silite doar per-
soana participantă la procesul contravenţional – martor, victimă, contravenient etc., 
pentru care este obligatorie citarea instanței, şi care: 

a. se eschivează de la primirea citației; 
b. se ascunde de instanță. 

Aducerea silită se efectuează de către poliţie în temeiul unei încheieri judecătoreşti. 
Această măsură se realizează cu aplicarea prevederilor art. 199 alin. (4)–(6) CPP, care 
prevăd căpersoana nu poate fi supusă aducerii silite în timpul nopţii, cu excepţia cazu-
rilor care nu suferă amânare. 
Nu pot fi supuse aducerii silite minorii în vârstă de până la 14 ani, femeile gravide, per-
soanele bolnave, starea cărora este confirmată prin certificat medical eliberat de o insti-
tuţie medicală de stat. 
Înlăturarea de la conducerea mijlocului de transport 
Potrivit prevederilor art. 175 alin. (3) pct. 51) CPP, persoana care se află la volanul mij-
locul de transport se înlătură de la conducerea acestuia, de către organul de constatare, 
dacă există temeiuri suficiente că se află în stare de ebrietate inadmisibilă produsă de 
alcool sau de alte substanțe.  
Persoana în privința căreia există bănuieli că se află în stare de ebrietate, este obligată 
să accepte, la cererea organului de constatare, testarea alcoolscopică, examenul medical, 
prelevarea de sânge și de eliminări ale corpului pentru analiză. 
Mijlocul de transport al cărui conducător a fost înlăturat de la conducere se ridică și, 
dacă nu poate fi predat proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor, se aduce la 
stația de parcare specială sau la subdiviziunea de poliție cea mai apropiată de locul con-
statării infracțiunii. Faptul aducerii mașinii la parcarea specială sau pe teritoriul subdi-
viziunii de poliție se consemnează într-un proces-verbal, în care se indică: 
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 tipul, modelul mijlocului de transport, numărul de înmatriculare, numerele de 
identificare ale agregatelor marcate, defectele și deteriorările lui vizibile; 

 numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei care a decis aducerea mijlo-
cului de transport la parcare și ale persoanei care a organizat aducerea; 

 temeiul de fapt și temeiul juridic care au determinat aducerea mijlocului de tran-
sport; 

 denumirea (numele), sediul (domiciliul), numărul de telefon ale persoanei care a 
organizat (a efectuat) aducerea mijlocului de transport la parcare; 

 adresa parcării sau a subdiviziunii de poliție; 
 data și ora încheierii procesului-verbal; 
 numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei care a luat în primire mijlocul 

de transport la parcare sau la subdiviziunea de poliție. 
În conformitate cu Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare 
şi eliberare a vehiculelor în procesul de constatare a contravenţiilor Procesul-verbal se 
completează în patru exemplare: unul rămâne la persoana care a decis aducerea mijlo-
cului de transport la parcare, al doilea se remite persoanei care a organizat aducerea, al 
treilea se înmânează persoanei care a luat în primire mijlocul de transport la parcare, 
iar cel de-al patrulea exemplar se dă proprietarului sau posesorului mijlocului de tran-
sport ori i se expediază recomandat la domiciliu. Organul de constatare informează ne-
întârziat serviciul de gardă al poliției despre aducerea mijlocului de transport la parcare.  
Persoana este reținută cu respectarea procedurii, doar dacă există temeiuri de reținere.  
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APLICAREA FORȚEI FIZICE ȘI MIJLOACELOR SPECIALE ÎN PROCESUL DE REȚINERE 
În procesul de reținere, acţionând în vederea executării sarcinilor ce decurg din inter-
venţia profesională, subiectul competent este obligat să folosească nivelul (volumul) de 
forţă strict necesar pentru a stopa ameninţarea/anihila pericolul sau pentru a do-
mina/imobiliza persoana. Aplicarea, ulterior, a oricăror lovituri trebuie să fie sistată, 
chiar dacă, eventual, persoana continuă să se forţeze în vederea eliberării. 
În conformitate cu standardele naționale și internaționale, în funcţie de dispunere şi de 
efectele care pot surveni în urma acţiunii, se disting trei zone41: 
1) zona roşie (cap, gât) – semnifică o zonă periculoasă asupra căreia este interzisă apli-
carea forței fizice; 
2) zona oranj (spate, torace, abdomen, coloana vertebrală, organe genitale) – semnifică 
o zonă asupra căreia se va acţiona moderat; 
3) zona verde (membrele superioare, inferioare şi fese) – semnifică o zonă de acţiune 
permisivă, asupra căreia se permite aplicarea loviturilor până la momentul în care s-a 
reuşit dominarea (imobilizarea persoanei).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În procesul de reținere, se interzice: 

1) aplicarea loviturilor cu bastoanele speciale de cauciuc şi plastic în zona capului, 
gâtului şi claviculelor, abdomenului şi organelor genitale; 

2) aplicarea cartuşelor cu gloanţe de cauciuc şi plastic în zona capului; 
3) aplicarea cartuşelor cu gloanţe de cauciuc sau de plastic, a mijloacelor cu efect iri-

tant sau lacrimogen cu încălcarea restricţiilor şi caracteristicilor tehnice ale aces-
tora; 

4) folosirea împotriva persoanelor a dispozitivelor explozive destinate deschiderii 
forţate a încăperilor, spargerii uşilor sau pereţilor. 

În procesul de reținere, aplicarea forței fizice și mijloacelor speciale urmează să fie de-
cisă reieșind din criteriu de strictă necesitate și având în vedere atitudinea persoanei. 

                                                           
41 Sursa imaginei: Ghid cu privire la intervenția profesională în exercițiul funcției 
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Atitudinea persoanei reprezintă modul de conduită în anumite împrejurări sau situații, 
care se poate manifesta printr-un comportament cooperant sau agresiv.  
În funcţie de nivelul de risc, comportamentul persoanei poate fi:  
1) cooperant – persoana se supune cerinţelor legale ale polițistului;  
2) de agresivitate redusă – persoana refuză premeditat să execute cerinţele legale ale 
polițistului, ultragiază polițiștii şi alte persoane fizice, opune rezistenţă pasivă fără apli-
carea loviturilor, este neînarmat;  
3) de agresivitate medie – persoana refuză premeditat să execute cerinţele legale ale po-
lițistului, opune rezistenţă activă manifestată prin apucarea, deteriorarea premeditată a 
uniformei de serviciu sau a elementelor acesteia sau ţinutei civile a polițistului, aplică lo-
vituri cu corpul, membrele superioare şi Partea de sus a corpului, este neînarmat;  
4) de agresivitate sporită – persoana nu reacţionează la cerinţele legale ale polițistului, 
acţionează violent şi periculos, atacă în grup sau atacă cu utilizarea diferitor obiecte fo-
losite în calitate de arme (de orice construcţie, contondente, ascuţite sau tăioase etc.), a 
armelor albe, a substanţelor şi mecanismelor care realmente pot cauza decesul, a arme-
lor de foc, a câinilor, încearcă să se eschiveze de la reţinere după săvârşirea crimei, re-
fuză să execute cerinţele legale de depunere a armei, atentează la securitatea personală 
ori încearcă să captureze prin violenţă arma de foc a angajatului, săvârşeşte alte acţiuni 
pentru care actele legislative oferă dreptul polițistului să aplice arma de foc. 
În procesul de aplicare a forței fizice și mijloacelor speciale urmează să fie respectat 
principiul de gradualitate a intervenției. Gradualitatea intervenței reprezintă aplicarea 
succesivă a coerciţiei de tipul avertizare, somare, folosirea forţei, mijloacelor speciale 
din dotare, arma de foc, în cazul acţiunii contra unei persoane şi permite tratarea dife-
renţiată, progresivă/regresivă şi eficace a unei situaţii în care folosirea armamentului 
este ultima soluţie. 
Gradualitatea intervenţiei, poate fi structurată în patru faze:  
1) acţiuni primare de intervenție – (persoana manifestă un comportament cooperant) – 
contactarea persoanei, legitimarea, avertizarea, somarea, însoțirea persoanei, controlul 
corporal preventiv, controlul bagajelor, folosirea surselor de iluminare etc.;  
2) acţiunile coercitive cu aplicarea forţei fizice – (persoana manifestă un comportament 
de agresivitate redusă) – aplicarea procedeelor speciale de luptă, tehnicilor articulare şi 
de imobilizare, conducerea/însoțirea forțată sau, după caz, solicitarea unui echipaj mo-
bil al autorității etc.;  
3) acţiunile coercitive cu aplicarea forţei fizice și mijloacelor speciale – (persoana manifestă 
un comportament de agresivitate medie) - utilizarea mijloacelor speciale prin aplicarea lo-
viturilor de oprire, tehnicilor articulare cu bastonul, parărilor cu bastonul, aplicarea amba-
lajului cu aerosol (substanţe iritantlacrimogene), armelor cu gaze lacrimogene sau iritante, 
cătuşelor, câinilor de serviciu, armelor cu electroşoc, armelor cu proiectile din cauciuc sau 
plastic, dispozitivelor speciale din dotare și alte mijloace speciale legal stabilite;  
4) acţiunile coercitive prin utilizarea armelor de foc – (persoana manifestă un comporta-
ment de agresivitate sporită) – întreprinderea acţiunilor proporţional cu gravitatea atacu-
lui, aplicarea, după caz, a mijloacelor speciale pentru a imobiliza (neutraliza) persoana, fo-
losirea şi aplicarea armelor de foc, vehiculelor, tehnicii blindate, altor mijloace speciale.  
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Intervenția graduală nu implică o respectare strictă a celor patru faze progresive. În 
aplicarea ei se ţine cont de timpul material în care se desfăşoară acţiunea, starea de pe-
ricol în care se află angajatul sau victima şi mijloacele folosite de persoană.  
În funcţie de aceşti parametri (timpul material, starea de pericol, etc.) se poate trece 
peste unele faze de folosire graduală a forţei. 

Documente de referință: 
În procesul de reținere a persoanei, forța fizică și mijloacele speciale urmează să fie 
aplicate în conformitate cu următoarele acte: 

 Ghidul cu privire la intervenția profesională în exercițiul funcției aprobat prin 
Ordinul nr. 4 din 11 ianuarie 2018 al MAI; (Anexa nr. 13)  

 Ordinul comun al Procurorului General, Ministrului Justiţiei, Ministrului Aface-
rilor Interne, Directorului General al Serviciului Vamal, Directorului Centrului 
Naţional Anticorupţie şi Ministrului Sănătăţii nr. 77 / 572 / 408 / 639-o / 197 / 
1589 din 31 decembrie 2013, privind aprobarea Regulamentului cu privire la 
procedura de identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor cazuri de tor-
tură, tratament inuman sau degradant; 

 Hotărârea Guvernului nr.474 din 19 iunie 2014 cu privire la aprobarea Nomen-
clatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc și al munițiilor afe-
rente, precum și a regulilor de aplicare a acestora; 

 Legea 218 din 19 octombrie 2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a 
mijloacelor speciale și a armelor de foc. 
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ASISTENȚA MEDICALĂ ÎN PROCESUL DE REȚINERE 
Asistența medicală în procesul de reținere urmează să fie asigurată în conformitate cu Pro-
cedura Standard de Operare privind modul de asigurare a asistenței medicale persoanelor 
aflate în detenție provizorie. Procedura descrie modalitatea și condițiile de acordare a asis-
tenței medicale persoanelor reținute și plasate în Izolatorul de detenție provizorie al Poli-
ției în vederea asigurării respectării dreptului fundamental la sănătate. (Anexa nr. 14) 
Dreptul la sănătate trebuie asigurat din momentul reținerii de facto a persoanei și, ulte-
rior, la toate etapele aflării acesteia în custodia Poliției. 

Documente de referință: 
1. Standardele Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor 

Inumane și Degradante - CPT Standards (CPT/Inf/E(2000)1 – Rev.2013);  
2. Standardele ONU pentru Regulile Minime de Tratament al Prizonierilor ( Man-

dela Rules, 2015);  
3. Regulile ONU pentru Tratamentul Femeilor Prizoniere și Măsuri Neprivative de 

Libertate pentru Femeile Infractoare (Bangkok Rules, 2010);  
4. Regulile Standard Minime ale ONU pentru Măsuri Neprivative de Libertate (To-

kyo Rules);  
5. Codul de executare (Legea nr. 443 din 24.12.2004);  
6. Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.1995; 
7. Legea nr.263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilitățile paci-

entului; 
8. Legea nr.209 din 29.07.2016 privind deșeurile; 
9. Legea nr.23 din 16.02.2007 cu privire la profilaxia infecției cu HIV; 
10. Legea nr.10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice; 
11. Hotărârea Guvernului nr. 1474 din 27.12.2001 cu privire la asigurarea condiți-

ilor conforme de deținere în izolatoarele de detenție provizorie ale Ministerului 
Afacerilor Interne; 

12. Hotărârea Guvernului nr.663 din 23.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului 
sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituțiile medico-sanitare; 

13. Regulamentul cu privire la procedura de identificare, înregistrare şi raportare 
a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant, aprobat prin 
Ordinul interinstituțional nr. 77/572/408/639-o/197/1589 din 31.12.2013; 

14. Ordinul ministrului afacerilor interne nr.17/20 din 28.01.2002 „Despre apro-
barea instrucțiunilor cu privire la acordarea asistenței medicale, sanitare și an-
tiepidemice persoanelor reținute și arestate în izolatoarele de detenție provi-
zorie ale subdiviziunilor organelor afacerilor interne”; 

15. Ordinul ministrului afacerilor interne nr.109/96/134 din 24.03.2003 „Privind or-
ganizarea acordării asistenței medicale persoanelor bolnave de tuberculoză ares-
tate sau aflate în izolatoarele de detenție provizorie ale subdiviziunilor MAI”; 

16. Ordinul ministrului afacerilor interne nr.31 din 27.01.2004 „Privind instituirea, 
amenajarea și înzestrarea punctului medical al Comisariatului de poliție raional”; 

17. Ordinul ministrului afacerilor interne nr.384 din 26.10.2006 „Cu privire la exa-
minarea medicală a persoanei reținute şi aflate în IDP al CPR”; 
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18. Ordinul ministrului sănătății, muncii și protecției sociale nr.430 din 03.04.2019 
„Cu privire la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din Re-
publica Moldova”; 

19. Ordinul șefului Inspectoratului General al Poliției nr.54 din 27.03.2015 ”Privind 
aprobarea Instrucțiunii metodice cu privire la intervenția Poliției în prevenirea 
și controlul infecției HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare”; 

20. Ordinul șefului Inspectoratului General al Poliției nr.129 din 27.03.2020. 
 

ESCORTAREA 
Procedura de escortare urmează să fie realizată în conformitate cu prevederile Ordinu-
lui șefului Inspectoratului General al Poliției nr.129 din 27 aprilie 2020. 

Documente de referință: 
1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova; 
2. Codul contravențional al Republicii Moldova; 
3. Codul de executare al Republicii Moldova; 
4. Legea nr.320 din 27.12.2012 cu privire activitatea Poliției și statutul poli-

țistului; 
5. Legea nr.218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forței fizice, mij-

loacelor speciale și a armelor de foc; 
6. Hotărârea de Guvern nr.474 din 19.06.2014 privind aprobarea Nomen-

clatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc și al munițiilor 
aferente, precum şi a regulilor de aplicare a acestora; 

7. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamen-
tale, Roma 04.11.1950; 

8. Raportul CPT aferent vizitei efectuate în instituțiile Republicii Moldova în 
perioada 14-25 septembrie 2015, întocmit în anul 2016; 

9. Ordinul MAI nr.77 din 31.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la procedura de identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor 
cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant; 

10. Ordinul MAI nr.223 din 06.07.2012 privind activitatea izolatoarelor de 
detenție provizorie ale Ministerului Afacerilor Interne; 

11. Ordinul MAI nr.5 din 05.01.2004 privind modul de organizare și desfășu-
rare a activității de pază, escortare și deținere a persoanelor reținute și 
arestate în izolatoarele de detenție provizorie ale comisariatelor de poli-
ție; 

12. Ordinul MAI nr.311 din 17.11.2015 privind aprobarea Regulamentului cu 
privire la intervenția profesională a angajaților cu statut special din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne. 
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DEȚINEREA 
Deținerea persoanei reținute urmează să fie realizată în conformitate cu prevederile 
Ordinului șefului Inspectoratului General al Poliției nr.129 din 27 aprilie 2020. 

Documente de referință: 
1. Codul penal al Republicii Moldova; 
2. Codul de procedura penala  al Republicii Moldova; 
3. Codul contravențional al Republicii Moldova; 
4. Codul de executare al Republicii Moldova; 
5. Legea nr.320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Politiei și statutul 

polițistului; 
6. Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;  
7. Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informații; 
8. Raportul CPT aferent vizitei efectuate în instituțiile Republicii Moldova în 

perioada 14-25 septembrie 2015, întocmit în anul 2016; 
9. Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamen-

tale, Roma, 04.11.1950; 
10. Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

20.10.2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul proce-
durilor penale; 

11. Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
22.05.2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale; 

12. Hotărârea Guvernului nr.583 din 26.05.2006 privind aprobarea Statutu-
lui executării pedepsei de către condamnaţi; 

13. Ordinul MAI nr. 223 din 06.07.2012 privind activitatea izolatoarelor de 
detenție provizorie ale Ministerului Afacerilor Interne; 

14. Ordinul MAI nr. 77 din 31.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la procedura de identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor 
cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant; 

15. Raportul Avocatului Poporului privind Monitorizarea respectării dreptu-
rilor persoanelor cu dizabilități deținute în penitenciare, 2017; 

16. Rapoartele Mecanismului național de prevenire a torturii efectuate în 
2017 cu privire la condițiile de detenție din IDP; 

17. Regulamentul-cadru de activitate al Izolatorului de detenție preventivă, 
aprobat prin actul administrativ al Inspectoratului General al Poliției; 

18. Ordinul interinstituțional nr.77 din 31.12.2013 pentru aprobarea Regula-
mentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare și raportare 
a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant 
(M.O.nr.147-151, art.nr.745). 
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REȚINEREA ȘI DEȚINEREA PERSOANEI ÎN CONTEXTUL  
PANDEMIEI DE CORONAVIRUS 
 
Pandemia de coronavirus (SARS-CoV-2,) a generat provocări fără precedent pentru au-
toritățile din toate statele lumii. Colaboratorii instituțiilor de drept,  inclusiv personalul 
din locurile de privare de libertate se confruntă cu uriaşe provocări specifice, mai ales 
în centrele de arest ale poliției, penitenciare, centre de retenție pentru imigranți, spitale 
psihiatrice sociale, dar şi în diverse facilități/zone nou-înființate unde sunt plasate per-
soane în carantină. 
În timp ce statele au recunoscut importanța clară a adoptării unor măsuri ferme pentru 
a combate COVID-19, organizațiile internaționale de apărare a drepturilor omului au 
reamintit tuturor părților implicate despre necesitatea protecției drepturilor omului în 
procesul de privare de libertate a unei persoane, dar și caracterul absolut al interzicerii 
torturii şi tratamentelor inumane şi degradante42. 
A fost subliniat că măsurile de protecție implementate în contextul pandemiei de coro-
navirus (SARS-CoV-2,) nu trebuie să conducă niciodată la tratament inuman sau degra-
dant al persoanelor private de libertate. 
În opinia CPT43, OMS, OHCHR, UNAIDS și UNODC44, următoarele principii trebuie urmate 
de către toate autoritățile relevante responsabile de persoanele private de libertate, in-
clusiv poliție: 

- Luarea tuturor măsurilor posibile pentru a proteja sănătatea şi siguranța tuturor 
persoanelor private de libertate. Adoptarea unor astfel de măsuri contribuie, în 
egală măsură, la păstrarea sănătății şi siguranței personalului. 

- Liniile directoare ale OMS de luptă contra pandemiei, precum şi directivele medicale 
şi clinice naționale conforme normelor internaționale, trebuie respectate şi aplicate 
integral în procesul de reținere dar și toate locurile de privare de libertate. 

- Numărul de personal trebuie suplinit, iar personalul trebuie să beneficieze de 
sprijin profesional, de protecția sănătății şi securității, dar şi de instruirea neca-
sară pentru a-şi putea continua îndeplinirea sarcinilor ce le revin în procesul de 
realizare a activității profesionale, dar și în locurile de privare de libertate (inclu-
siv izolatoare de detenție provizorie din subordinea poliției). 

- Orice măsură restrictivă luată față de persoane private de libertate, cu scopul de 
a preveni răspândirea SARS-CoV-2, trebuie să aibă o bază legală şi să fie necesară, 
proporțională, să respecte demnitatea umană şi să fie limitată în timp. Persoanele 
private de libertate trebuie să primească informații cuprinzătoare despre astfel 
de măsuri, într-o limbă pe care să o înțeleagă. 

- Deoarece contactul apropiat favorizează răspândirea virusului, poliția și alții subi-
ecți competenți trebuie să depună eforturi concertate pentru a recurge la alternative 
la privarea de libertate. O astfel de abordare este imperativă, în special în condiții de 
suprapopulare. Mai mult, CPT al CE indică expres că autoritățile trebuie să facă apel, 

                                                           
42 https://www.prisonlitigation.org/covid-19-opinion/?lang=en 
43 https://rm.coe.int/16809d56a0 
44 https://www.who.int/news-room/detail/13-05-2020-unodc-who-unaids-and-ohchr-joint-statement-on-co-
vid-19-in-prisons-and-other-closed-settings 
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în mai mare măsură, la alternativele la arestul preventiv, comutarea pedepselor, li-
berarea condițonată şi probațiunea; să reevalueze necesitatea prelungirii internării 
nevoluntare a pacienților psihiatrici; unde este fezabil, să externeze rezidenții din 
centrele sociale sau să îi redirecționeze către servicii de îngrijire comunitară; şi să 
renunțe, în cea mai mare măsură posibilă, la reținerea imigranților. 

- Cu privire la acordarea asistenței medicale, o atenție specială trebuie consacrată 
nevoilor specifice ale persoanelor private de libertate, în special cele din grupu-
rile vulnerabile şi/sau grupurile de risc, cum ar fi persoanele în vârstă sau per-
soanele cu afecțiuni medicale preexistente. Aceasta ar trebui să includă printre 
altele, testarea pentru SARS-CoV-2, şi accesul la îngrijire intensivă dacă este ne-
cesar. În plus, persoanele deținute trebuie să beneficieze, în această perioadă, de 
sprijin psihologic sporit din partea personalului. 

- Chiar dacă în contextul SARS-CoV-2, dar și altor situații similare care ar putea sur-
veni în viitor, este legitimă şi rațională suspendarea activităților neesențiale, tre-
buie respectate integral drepturile fundamentale ale persoanelor private de liber-
tate pe timpul pandemiei. Aceasta include în special dreptul de a menține o igienă 
personală adecvată (incluzând accesul la apă caldă şi săpun, dezinfectant, etc. ) şi 
dreptul de a ieşi zilnic în aer liber (timp de cel puțin o oră). Mai mult, orice res-
tricție a contactului cu lumea exterioară, inclusiv vizitele, trebuie compensată 
prin acces sporit la mijloace de comunicare alternative (cum sunt telefonul sau 
convorbirile telefonice prin intermediul unei conexiuni internet45). 

- În caz de izolare sau de plasare în carantină a unei persoane private de libertate 
care este infectată sau suspectă de a fi infectată cu virusul SARS-CoV-2, persoana 
respectivă trebuie să poată avea zilnic contact cu alte persoane. 

- Garanțiile fundamentale împotriva relelor tratamente aplicate persoanelor reți-
nute de către forțele de ordine (acces la avocat, acces la medic, notificarea măsurii 
reținerii) trebuie respectate pe deplin în toate circumstanțele şi în orice moment. 
Măsurile de precauție (precum obligativitatea de a purta mască pentru persoa-
nele care prezintă simptome) urmează a fi aplicare în conformitate cu protocoa-
lele naționale elaborate de personalul medical. 

- Monitorizarea de către Mecanismul Național de Prevenire a Torturii (MNPT), dar 
și internaționale (CPT), rămâne o garanție fundamentală împotriva relelor trata-
mente. Administrația izolatoarelor de detenție dar și a Inspectoratelor de Poliție 
trebuie să continue să garanteze accesul instituțiilor de monitorizare în toate lo-
curile de privare de libertate, inclusiv locurile unde persoanele sunt ținute în ca-
rantină. Fiecare instituție de monitorizare trebuie, însă, să ia toate precauțiile ne-
cesare pentru a respecta principiul de “a nu face rău», în special față de persoa-
nele vârstnice sau persoanele cu boli preexistente. 

- În caz de reținere a persoanelor cu tulburări de consum de substanțe, infectate cu 
HIV, tuberculoză (TBC) și hepatită B și C, urmează să fie întreprinse măsuri supli-
mentare. Rata de infecție și riscul de infecție la o astfel de populație atât de res-
trânsă este, de asemenea, mai mare decât în rândul populației generale. Dincolo 
de infecțiozitatea normală a pandemiei SARS-CoV-2, persoanele cu tulburări de 
consum de substanțe, HIV, hepatită și tuberculoză pot avea un risc crescut de 
complicații din cauza SARS-CoV-2. Pentru a nu se pierde beneficiile tratamentelor 
începute înainte sau în timpul reținerii și plasării în detenție, trebuie să fie urmate 

                                                           
45 A se vedea inclusiv practica pozitivă implementată de Administrația Națională a Penitenciarelor 



48 

proceduri, în strânsă colaborare cu autoritățile de sănătate publică, pentru a per-
mite oamenilor să își continue tratamentele fără întrerupere în toate etapele, de la 
reținere la eliberare. Prin urmare, este necesară îmbunătățirea măsurilor de pre-
venire și control în izolatoarele de detenție provizorie și alte spații de detenție, pre-
cum și creșterea accesului la servicii de sănătate de calitate, inclusiv accesul neîn-
trerupt la prevenirea și tratamentul HIV, TBC, hepatită și dependență de opioide. 
Autoritățile trebuie să asigure accesul neîntrerupt și fluxul de medicamente de ca-
litate în izolatoare și în alte locuri de detenție. Personalul, profesioniștii din dome-
niul sănătății și furnizorii de servicii care lucrează în medii închise ar trebui să fie 
recunoscuți parteneri importanți pentru a răspunde la pandemia SARS-CoV-2 și să 
primească echipament de protecție personală și sprijin, după caz. 

Cu privire la spațiile de detenție, urmează să se țină cont de următoarea listă elaborată 
de Organizația Mondială a Sănătății46. Această listă de verificare este destinată utilizării 
factorilor de decizie și administratorilor izolatoarelor de detenție provizorie și altor lo-
curi de detenție pentru a evalua nivelul de pregătire al acestora pentru prevenirea și 
controlul SARS-CoV-2 în închisori și în alte locuri de detenție. A fost dezvoltat ca resursă 
suplimentară pentru a sprijini țările în punerea în aplicare a ghidurilor provizorii emise 
de Sănătatea Mondială Organizare (OMS) în pregătirea, prevenirea și controlul SARS-
CoV-2 în închisori și în alte locuri de detenție: 
Drepturile Omului 

Standardele de asistență medicală sunt disponibile pentru persoanele din izolatoarele 
de detenție provizorie în mod egal celor din comunitatea generală? 

Se respectă standardele minime de detenție (suficient spațiu, aer curat, lumină și salu-
brizare)? 

Persoanele plasate în izolator au permis cel puțin o oră de activități în aer liber pe zi? 

În cazuri individuale, pot fi utilizate măsuri alternative detenției (ex. brățările electro-
nice)? 

Evaluarea și gestionarea riscurilor 

Există un registru detaliat al tuturor persoanelor care sunt plasate sau scoase din locu-
rile de detenție provizorie? 

Sunt efectuate evaluări de risc în privința tuturor persoanelor care intră în izolatoarele 
de detenție provizorie (vizitatori, personal, sosiri noi etc.)? 

Informațiile despre simptome din ultimele șapte zile sunt colectate ca parte a acestei 
evaluări a riscurilor? 

Sunt colectate informații cu privire la contactul recent cu posibile cazuri (peste 14 zile 
anterioare)? 

Se oferă sfaturi privind restricțiile de contact și prezența simptomelor vizitatorilor cu 
mult timp înainte de sosirea lor în izolator? 

                                                           
46 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/438041/Covid19-PrisonsChecklist-eng.pdf 
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Persoanele asimptomatice sunt împiedicate să viziteze spațiul de detenție dacă întrunesc 
vreunul din criteriile de excludere (ex. contactul cu o persoană simptomatică sau istoric 
de călătorie care indică risc)? 

Există aranjamente pentru a permite vizite fără contact (de exemplu, Skype sau telefon)? 

Sistem de referire și management clinic 

Cazurile suspecte au acces rapid la testele de laborator? 

Cazurile confirmate de laborator au acces la izolare și management (fie la fața locului, 
fie într-o unitate medicală)? 

Contactele cazurilor confirmate de laborator au acces la locuri pentru carantină adec-
vată în conformitate cu protocoalele naționale? 

Personalul medical din izolatoare care se ocupă de colectarea de produse biologice, 
probe medicale (inclusiv probe specifice și sânge) au acces la echipamentul de protecție 
preventiv necesar (PPE), așa cum este recomandat de standardele OMS? 

Există criterii clare pentru transferul pacienților bolnavi grav la spital? 

Există protocoale pentru gestionarea pacienților la fața locului (dacă nu o fac îndepli-
nesc criteriile de transfer la spital)? 

Training și prevenție 

Polițiștii, personalul izolatorului, au beneficiat de instruire cu privire la boala COVID-19, 
inclusiv calea de transmitere, semne clinice și evoluția bolii? 

Polițiștii, personalul izolatorului au beneficiat de instruire cu privire la practica de igi-
enă a mâinilor și eticheta respiratorie? 

Există protocoale pentru gestionarea personalului care respectă definiția a unui caz sus-
pect sau confirmat? 

Există capacități și facilități care permit spălarea mâinilor cu săpun și apă și uscarea cu 
prosoape de o singură utilizare (sau curățate cu dezinfectant pentru alcool, cu cel puțin 
60% alcool)? 

Există măști medicale disponibile pentru cazuri confirmate sau suspecte (de exemplu, 
tuse)? 

Când sunt izolate, persoanele din izolator sunt observate medical cel puțin de două ori 
pe zi (inclusiv verificarea și înregistrarea simptomelor și temperatura)? 
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